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TITOL I  INTRODUCCIÓ 

Objectius  generals 

Els centres han de determinar, d’acord amb el que disposen els articles 18 a 25 del Decret 102/2010, 

de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, les seves normes d’organització i funcionament que 

ha de recollir el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que han de possibilitar, en 

el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el Projecte 

Educatiu del Centre i en la seva programació anual. 

Es una eina que regula la vida de l’escola i establir la relacions entre els diferents sector de la 

comunitat educativa. 

El NOFC ha de servir per garantir el bon funcionament del centre , garantir  la convivència  i vetllar pel 

drets i deures de dels seus membres . 

És un document viu , ha de permetre l’actualització i les millores segons els mecanismes establert en 

aquest document.  

Correspon al Consell Escolar , a proposta de la direcció del centre públic, aprovar les normes 

d’organització i funcionament i les seves modificacions. En ambdós casos es poden aprovar 

globalment o per parts. 

Normativa Reguladora 

Base legal per la qual s’estableix aquest reglament. 

A. Decret de Drets i deures 79/2006 

B. Llei Orgànica d’Educació (LOE ,2/2006 de 3 de maig) 

C. Llei 12/2009, de 10 de juliol, capítol V( LEC) 

D. Decret 102/2010 de 3 d’agost. 

E. Decret 155/2010 de 2 de novembre. 

F. Resolucions d’inici de curs. 

 

TITOL II CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU 

Capítol 1. Per orientar l’organització i gestió del centre.  

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

a. L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica del centre educatiu  i la definició dels seus 

objectius.  
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b. L'assoliment dels objectius didàctics i pedagògics que s'hi imparteixen i la seva adequació a les 

necessitats de l'entorn i context sociocultural.  

c. La participació de la comunitat educativa en el funcionament del centre educatiu i l'exercici dels 

drets i deures dels membres que la componen.  

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

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

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

gestió del PEC.  

El PEC és un document de centre a llarg termini. Els projectes de direcció han de concretar, per a 

quatre anys, les prioritats que es tindran en aquest període, i el Consell Escolar n’ha de ser informat.  

Les programacions generals anuals han de concretar per a un any, les prioritats que s’han marcat en 

el projecte de direcció.  

El Consell Escolar ha d’aprovar les concrecions del PEC que es fan anualment a la programació 

general i cada quatre anys en la renovació de mandat de la direcció.  

 

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

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

per la direcció amb la col·laboració del claustre i aprovats pel Consell Escolar.  

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

i farà el seguiment de l’acord establert.  

El retiment de comptes dels acords de coresponsabilitat el farà el grup impulsor davant de 

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

 

Capítol 4. Aprovació, revisió i actualització del PEC.  

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

parcials sempre que la comunitat educativa a través del Consell Escolar o la direcció, ho considerin 

oportú.  

El Consell Escolar ha d’aprovar cada modificació total o parcial que es faci del PEC. 
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TITOL III EXTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE 

COORDINACIÓ DEL CENTRE 

 

CAPITOL 1.Òrgans unipersonal de govern. 

Secció 1 Director/ a 

Funcions 

a. Formular, quan escaigui, la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 

corresponents, posar el projecte educatiu a disposició de l'Administració educativa i impulsar, d'acord 

amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu i, eventualment, la dels acords de 

coresponsabilitat.  

 b. Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels plantejaments 

tutorials, coeducatius i d'inclusió.  

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

l'aplicació, establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu i impulsar i 

adoptar mesures per millorar l'estructura organitzativa del centre.  

d. Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de llocs de 

treball del centre i les modificacions successives, així com la definició de requisits o perfils propis 

d'alguns llocs de treball.  

e. Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre, dirigir l'aplicació de la programació general 

anual i vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el 

projecte educatiu i garantir-ne el compliment.  

f. Gestionar el centre, d'acord amb l'article 99.1 de la Llei d'educació. Això comporta, amb les 

limitacions aplicables a cada cas:  

- La gestió del professorat, del personal d’atenció educativa i del personal d’administració i serveis.  

- L’adquisició i contractació de bens i serveis.  

- L’adquisició i l’ús dels recursos econòmics del centre.  

- L’obtenció i l’acceptació, si escau, de recursos econòmics i materials addicionals.  

 

Secció 2: Cap d’estudis 

És nomenat/da pel Director del centre per un període no superior al del mandat de la direcció, entre el 

professorat destinat al centre, com a mínim, per un curs sencer.  

  

 

Funcions 
a. Representar el Director del Centre en cas d’absència d’aquest.  



NOFC    JUNY 2019 

 

ESCOLA FERRER I GUÀRDIA Pàgina 9 
 

b. Elaboració dels horaris als grups, professorat i aules i espais específics del centre.  

c. Planificar les reunions de cicles i intercicles.  

d. Planificar les sessions d’avaluació.  

e. Seguiment, juntament amb el/la secretari/a, dels processos avaluatius (actes, butlletins, etc)  

f. Planificació de les substitucions de curta durada.  

g. Coordinació de les activitats extraescolars, festives, sortides i viatges.  

h. Exercir les funcions que li delegui la direcció  d’entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei 

d’Educació i que s’especifiquen en els apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 142 de la mateixa llei.  

i. Elaboració, juntament amb la direcció i Claustre, de la Programació General del Centre i de la 

Memòria de fi de curs.  

j. Seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre.  

k. Seguiment de l’atenció a la diversitat. 

 

Secció 3: Secretari/a  

 És nomenat/da pel Director del centre per un període no superior al del mandat de la direcció, entre 

el professorat destinat al centre, com a mínim, per un curs sencer.  

  

Funcions 

a. Representació del/de la Directora/a en cas d’absència dels altres membres de l’Equip Directiu.  

b. Seguiment del treball del personal d’administració i serveis.  

c. Realització del procés de preinscripció i matriculació.  

d. Elaboració de l’informe anual (carpeta verda) amb les dades generals del centre que s’ha d’enviar 

al Departament d’Educació durant el primer trimestre.  

e. Elaboració de les actes de des sessions de Claustre, Consell Escolar i comissions del Consell.  

f. Manteniment e inventari del Centre.  

g. Recepció i distribució de la correspondència postal i electrònica.  

h. Supervisió formal del documentació acadèmica de l’alumnat.  

i.  Elaboració de les certificacions acadèmiques.  

l. Exercir les funcions que li delegui la direcció  d’entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei 

d’Educació i que s’especifiquen en els apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 142 de la mateixa llei.  
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CAPITOL 2 .Equip directiu 

L’equip directiu de l’escola està format pel director, el cap d’estudis i el secretari. 

 

Funcions  

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

b. Elaborar la programació general , el projecte educatiu, el NOFC i la memòria anual de l’escola. 

c. Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els sectors en la tasca col•lectiva 

del centre  

d. Establir els criteris per a l’avaluació interna del centre. 

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

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

g. Coordinar, si escau, les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació segons les previsions 

d’aquest Document 

h. Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre.  

 

Funcionament 

 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixarà en el Pla 

Anual de cada curs. 

 La forma  habitual de treball de l’equip directiu serà en equip  i les decisions sobre temes relacionats 

amb l’organització i el funcionament del centre es prendrà normalment de forma consensuada. 
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CAPITOL 3. Òrgans unipersonals de coordinació 

 En funció de les necessitats del centre, d'acord amb els criteris del seu projecte educatiu concretats 

en el projecte de direcció que en cada moment sigui vigent, i també quan així ho prescriguin normes 

amb rang de llei, els centres es doten d'òrgans unipersonals de coordinació, amb les limitacions a què 

fa referència l'article 43 del Decret d’Autonomia de Centres.   

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

o especialitzades previstes a les lleis o adients a les necessitats del centre derivades de l'aplicació del 

projecte educatiu, entre les quals hi ha la coordinació d'equips docents i de departaments. De 

l'exercici de les seves funcions responen davant de l'Equip Directiu.  

El nomenament dels òrgans unipersonals de coordinació s'ha d'estendre, com a mínim, al curs 

escolar sencer i, com a màxim, al període de mandat del director o directora.   

La direcció del centre pot revocar el nomenament d'un òrgan unipersonal de coordinació abans que 

no finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, tant a sol•licitud de la persona interessada com per 

decisió pròpia expressament motivada i amb audiència de la persona interessada.   

El director o directora nomena els òrgans unipersonals de coordinació havent escoltat el claustre en 

relació amb els criteris d'aplicació, i informa al consell escolar i al claustre dels nomenaments i 

cessaments corresponents.  

  

Secció 1. Coordinador/a de Llengua ,interculturalitat i Cohesió Social  

Funcions  

a. Revisar el pla d’acollida i integració.  

b. Promocionar activitats interculturals.  

c. Esdevenir referent del centre en relació a l’educació intercultural i cohesió social, tot vetllant 

coordinadament amb l’assessor ELIC, per una adequada implementació de les propostes plantejades 

pel Pla de la Llengua i la Cohesió Social del Departament d’Educació.  

d. Garantir la coordinació i un sistema de traspàs  d’informació efectiu i fluid entre els membres de la 

comunitat educativa que intervenen en l’educació de l’alumnat nouvingut i/o en risc de marginació.  

e. Assegurar que es proporciona a la família la informació adequada i que el centre rep, de les 

famílies, les dades necessàries per a una òptima atenció i seguiment de l’alumnat.  

f. Vetllar per la coherència del pla personalitzat d’aprenentatge de l’alumnat nouvingut.  
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g. Facilitar informació al professorat sobre els assessoraments, seminaris i cursos de didàctica de la 

diversitat lingüística, del tractament  de l’educació intercultural i el desenvolupament de la cohesió 

social.  

h. Participar en la comissió d’atenció a la diversitat.  

i. Coordinar-se amb altres centres i  amb l’entorn.  

j. Vetlla per la correcta aplicació del principi de coeducació intervenint en els possibles conflictes que 

s’hi puguin ocasionar.  

k. Promoure actuacions que potenciïn l’ús de la llengua catalana entre tots els membres de la 

comunitat educativa 

Secció 2. Coordinador/a d’informàtica i TAC 

 Funcions   

a. Gestionar totes les reparacions del maquinari.  

b. Assegurar la confidencialitat de les dades que ho requereixin.  

c. Estar informat dels serveis que posi a la seva disposició el PIE.  

d. Assegurar l’inventari d’equipament informàtic del centre.  

e. Supervisar les còpies de seguretat.  

f. Decidir les prioritats en les actuacions pendents.  

g. Estar informat de les novetats que posi a la seva disposició el PIE.  

h.  Assessorar l’Equip Directiu sobre les possibilitats de les TIC.  

i. Fer una memòria de les activitats a l’acabament del curs.  

j. Disseny i manteniment de la pàgina Web.  

Secció 3 Coordinadors/es d’Educació Infantil i d’Educació Primària    

Funcions 

a. Participar en l’acollida de l’alumnat.  

b. Convocar reunions de tutors/es, de cicle o d’intercicles.  

c. Organitzar les sortides i les activitats extraescolars.  

d. Recordar i informar els/les tutors/es de les diferents activitats a realitzar al llarg del curs.  
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e. Aixecar acta de les reunions que es realitzen i dels acords presos i informar-ne a el/la cap 

d’Estudis.  

Dintre de la coordinació de primària es podran anomenar coordinadors/es de cicle. La seva funció 

serà la de col•laborar  en la coordinació de primària  presentar-li les propostes que a nivell de cicle 

considerin oportunes.  

El centre té 3  coordinadors de primària  un per cada cicle i 1 d’educació infantil.  

Secció 4 Coordinador/a de riscos laborals   

Funcions 

a. Col•laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del Pla d’Emergència, en la implantació, en la 

planificació i realització dels simulacres d’evacuació.  

b. Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el Pla 

d’Emergència amb la finalitat d’assegurar la seva adequació i funcionalitat.  

c. Revisar periòdicament el Pla d’Emergència per assegura la seva adequació a les persones, els 

telèfons i l’estructura.  

d. Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com activitat complementària a les 

revisions oficials.  

e. Dur a terme un simulacre d’emergència una vegada a l’any, com a mínim.  

Secció 5 Coordinador/a amb responsabilitat addicional 

Funcions 

a. Col·labora en l’ elaboració i memòria de l’acord de coresponsabilitat. 

b. Seguiment en el desenvolupament les actuacions  

c. Participació en l’avaluació i anàlisi de  resultat. 

 

Absència o baixa d’algun coordinador. En el cas de manca d’un coordinador, es parlarà al cicle i 

reunió de coordinador i entre els membres de s’escollirà un, tenint en compte els següent criteris. 

Interès per desenvolupar el càrrec. Coneixement i formació sobre  la tasca a desenvolupar,  Que no 

tingui cap altre càrrec i  horari de dedicació al centre. 
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CAPITOL 4: Coordinadors de les comissions 

Secció 1. Coordinador/a de biblioteca  

Funcions 

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

b. Facilitar informació al professorat sobre els recursos disponibles per al desenvolupament del 

currículum.  

c. Coordinar els horaris d’ús de la biblioteca pels diferents cursos del centre.  

d. Mentalitzar l’alumnat pel respecte, l’ús correcte dels llibres i manteniment del silenci i ordre dintre 

de la biblioteca.  

e. Proposar l’adquisició de llibres que siguin d’interès per a la comunitat educativa.  

Secció 2:  Coordinador/a Agenda 21 

Funcions 

a. Organitzar les diferents activitats programades en el projecte Agenda 21 i  pla anual.  

b. Vetllar pel bon desenvolupament de les activitats. 

c. Participar en les diferents trobades de l’agenda 21 

d. Prendre acte  dels acord en les reunions de la comissió . 

e. Col·laborar  en realització anual de la memòria. 

Secció 3 : Coordinador/a Mus-e 

Funcions 

a. Participar en les reunions mus-e  del districte. 

b. Organitzar l`horari dels artistes al centre 

c. Participar en l’ elaboració de la programació anual del mus-e. 

d. Programar, organitzar i fer el seguiment de les actuacions amb els alumnes, pares i professors. 

e. Seguiment de les trobades conjuntes amb altres centres mus-e  
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Secció 4.  Coordinador/a  Aula de natura 

Funcions 

a. Organitzar amb  el/ la  cap d’estudis horari d’aula. 

b. Programar activitats per cicles per desenvolupar a l’aula. 

c. Tenir cura i control del material de l’aula. 

d. Realitzar la memòria anual. 

 

 

CAPÍTOL 5. Òrgans col·legiats de participació  

Qüestions generals 

El funcionament genèric dels òrgans col•legiats s'ajustarà a l'establert a la Llei 13/89 

La convocatòria de les reunions serà realitzada pel director/a, i haurà de ser acordada i notificada 

amb una antelació mínima de 48 hores, llevat dels casos d’urgència, apreciada pel president, la qual 

s’haurà de fer constar en la convocatòria, i en tots els casos s’acompanyarà de l'ordre del dia. 

En la notificació es pot preveure una segona convocatòria de la sessió 1/2 hora després, en el cas 

que per a la primera convocatòria no hi hagués quòrum suficient d’assistents. L'ordre del dia serà fixat 

pel director/a, tenint en compte, si fa el cas, les peticions dels altres membres formulades amb temps 

suficient i per escrit. 

També convocarà reunió el director si ho sol•licita almenys un terç dels membres de l'òrgan col•legiat, 

sempre que es faci aquesta petició per escrit. En aquest cas el director/a convocarà l’òrgan en un 

termini no superior a 2 dies des de la recepció  de la sol•licitud. 

Quedarà vàlidament constituït un òrgan col•legiat encara que no s’haguessin complert els requisits de 

la convocatòria, quan estiguin reunits tots els seus membres i així ho acordin per unanimitat. 

El director/a o en absència d'aquest, qui presideixi la reunió, haurà d’assegurar el compliment de les 

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

causa justificada. 

Per a la vàlida constitució de l'òrgan ("quòrum"), a efectes de celebració de sessions, deliberacions i 

presa d'acords, es requerirà la presència del president i del secretari o en el seu cas, de qui els 

substitueixi, i de la meitat almenys, dels seus membres (Art.26.1 Llei 30/92). 

En segona convocatòria, el quòrum s’assoleix amb l’assistència d’una tercera part dels membres, 

amb un mínim de tres. 
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Els acords seran adoptats per consens i en cas de no ser possible, per majoria simple dels assistents, 

dirimirà els empats el vot de qualitat del president. No podrà ser objecte de deliberació o d’acord cap 

assumpte que no figuri a l'ordre del dia, llevat que estiguin presents tots els membres de l’òrgan i en 

sigui declarada la urgència per acord de la majoria absoluta (Art.26.3 Llei 30/92).  

De cada sessió se n’estendrà acta, que contindrà la indicació de les persones que han intervingut, 

així com les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha celebrat, els punts principals de la deliberació, 

la forma i el resultat de la votació i el contingut dels acords. 

Les actes aniran signades pel secretari amb el vist i plau del president i s'aprovaran en la mateixa o 

posterior sessió. El secretari, no obstant, podrà emetre certificació sobre acords específics que 

s’hagin pres, sense perjudici de la ulterior aprovació en acta. 

Els membres de l’òrgan podran fer constar en acta el seu vot contrari a l'acord adoptat i els motius 

que el justifiquin, quedant així exempts de la responsabilitat que, arribat el cas, pogués derivar-se dels 

acords presos. No queden exempts del seu compliment. 

Quan es formulin propostes a altres òrgans de l'administració, els vots particulars dels membres de 

l'òrgan col•legiat es faran constar juntament amb l'acta. 

En casos d'absència o malaltia, i en general quan concorri alguna causa justificada, el director i el 

secretari seran substituïts pel cap d'estudis i pel vocal més jove, respectivament. 

Els òrgans col•legiats prendran els seus acords mitjançant els següents procediments: 

- Votació d'assentiment a la proposta formulada pel president, quan una vegada anunciada no 

presenti cap oposició. 

- Votació ordinària, aixecant el braç primer els qui l'aprovin, després els que estiguin en contra, i 

per últim els qui votin en blanc. 

- Votació nominal, cridant el secretari a tots els components de l'òrgan, els quals respondran sí, 

no o en blanc. 

- Votació secreta mitjançant paperetes no identificables que es lliuraran als components a mesura 

que siguin nomenats pel secretari. 

La votació secreta mitjançant paperetes serà preceptiva en els casos contemplats en l'art. 34.1 de la 

llei 13/89 de 14 de desembre (DOGC 22.12.89). 

Secció 1. Consell Escolar 

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

Corresponen al Consell les facultats establertes als articles 148 i 152 de la Llei d’Educació:  
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Funcions 

a. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de les tres 

cinquenes parts dels membres.  

b. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne els resultats.  

c. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabiltat, 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 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 de conflictes i, si s’escau, revisar les sancions als alumnes.  

j. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i 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 els altres centres i amb l’entorn.  

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

Composició 

La composició del Consell Escolar és la següent: 6 membres electes del sector professorat, 6 

membres electes del sector pares, un/a representant de l’Ajuntament, un/a membre del sector del 

PAS, el/la director/a del centre que fa de President/a, el/la Cap d’Estudis i el/la Secretari/a del centre 

que actua de secretari/a del Consell, amb veu i sense vot.  

En el sí del Consell es constituiran les comissions següents: 

Comissió Econòmica  

 La comissió econòmica està formada pel director, el secretari, un mestre , un pare i un representant 

de l’Ajuntament. 

La Comissió econòmica té les competències que expressament li delega el consell escolar. 

L’aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre no són delegables. 
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 Funcions  

a.. Efectuar el seguiment de l’estat de comptes del centre. 

b. Les atribucions que expressament li delegui el consell escolar, a reserva de les citades en el punt 

27.1. 

Comissió Permanent 

 La comissió permanent  està formada pel director, el cap d’estudis, un mestre, dos pares i el 

secretari, amb veu i sense vot. 

 La comissió permanent té les competències que expressament li delega el consell escolar.  

Funcions  

a. Elaborar propostes sobre temes propis per presentar al consell escolar. 

b. Preparar els temes a tractar en les sessions del consell escolar que requereixin un treball previ. 

c. Fer un seguiment de les activitats del centre, els mesos que no es reuneixi el plenari del Consell 

Escolar, si es necessari per la pròpia vida del centre la seva convocatòria.   

d. Les atribucions que expressament li delegui el consell escolar. 

Comissió de Convivència  

 La comissió de convivència està formada pel director, dos mestres, un d’ells serà el cap d’estudis i 

dos pares, el secretari assistirà a les sessions amb veu i sense vot. 

 Funcions : 

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

b. Vetllar pel compliment efectiu de les mesures correctores. 

c. Prendre acord consensuats  en determinats casos sobre l’aplicació de mesures correctores i 

sancions. 

Comissió de Menjador 

 La comissió de menjador està formada pel directo/ar , secretari dos professors i dos   pares/mares 

del consell escolar. En ocasions  invitació de la presidenta d’AMPA. Es reuneix tres cops al curs. 

Funcions 

-  Elaborar propostes sobre temes propis per presentar al consell escolar, 

tenint en compte els aspectes alimentaris i educatius, els relacionats amb 
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l’organització i el funcionament del servei i d’acord amb els principis i objectius del projecte educatiu 

del centre: 

Preparar l’esborrany del pla de funcionament del menjador i revisar-lo a l’inici de cada curs escolar  

per a la seva presentació al consell escolar i rendiment de comptes aprova i participa en els acord de 

la gestió econòmica. 

 

  Comissió de reciclatge de Llibres 

La comissió de llibres està formada , pel director/a , cap d’estudis ,un pare/mare ,un mestre del 

consell escolar i representant  de l’ AMPA 

Funcions 

a. Vetllar pel bon ús dels llibres. 

b. Comprovar l’ estat  dels llibres d’escola. 

c. Proposta dels llibres subvencionats de cada curs. 

d. Potenciar entre les famílies la creació d’un fons de llibres de text. 

La comissió es reunirà un cop al trimestre. 

 

Secció 2 Claustre  

El Claustre està format per tot el professorat del Centre, tot incloent les persones que en un moment 

determinat estiguin exercint una substitució. És l’òrgan de participació del professorat en el control i la 

gestió educativa del centre. El presideix el/la directora/a o el/la Cap d’Estudis en absència d’aquell.  

El Claustre es reunirà, com a mínim, un cop per trimestre en sessió ordinària i tantes vegades com 

calgui en sessió extraordinària.  

El Claustre està integrat únicament pel personal docent. En aquelles qüestions que es consideri 

oportú i que afecti els/les alumnes o altres persones del Centre, podran ser convidats pel/per la 

Director/a a fi d’escoltar la seva veu.   

Les votacions es faran, per regla general a mà alçada. Quan algú ho demani es faran secretes. Els 

acords del Claustre es prendran per majoria absoluta en la primera votació i simple en la segona.  

 El Claustre podrà ser convocat quan ho demani un terç dels seus components.  

El claustre de professors té les competències següents : 

a. Formular a l’equip directiu i al consell escolar propostes per a l’elaboració dels projectes del centre i 

de la programació general anual. 
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b. Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes i de la 

programació general anual. 

c. Fixar els criteris referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes. 

d. Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca pedagògica i en la formació del 

professorat del centre. 

e. Elegir els seus representants en el consell escolar del centre i participar en la selecció del director 

en els termes que estableix aquesta Llei. 

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

g. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats 

de les avaluacions internes i externes en què participi el centre. 

h. Emetre informe sobre les normes d’organització i funcionament del centre. 

i. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè aquestes 

s’atinguin a la normativa vigent. 

j. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre. 

k. Qualsevol altra que li atribueixin l’Administració educativa o les normes d’organització i 

funcionament respectives. 

En el sí del Claustre es constituiran les comissions següents: 

Comissió d’Atenció a la Diversitat . CAD 

Comissió per atendre les necessitats educatives  i socials de l’alumnat . Formada pel director/ a,  els 

coordinadors de cicle,  professors d’ educació especial i aula d’acollida cap d’estudis, i psicopedagog 

de l ‘EAP, els quals s’encarreguen d’analitzar col•lectivament els processos i els resultats dels 

aprenentatges de cada alumne, efectuar propostes d’adequació i reforç, i , decidir la retenció o 

promoció dels alumnes en finalitzar el cicle conjuntament amb el cap d’estudis (Comissió d’avaluació). 

Comissió Social 

Comissió per atendre les necessitats socials de l’alumnat . Formada pel director/ a,  l’educador/a 

social i treballador/a social,  representat del Centre Obert Cruïlla, i treballadora social de l’EAP.  

Comissió d’Avaluació 

 Les comissions d’avaluació estan formades per tots els mestres que exerceixen en el cicle i que 

incideixen directament en el grup classe objecte d’avaluació. 
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 Funcions 

a. Analitzar col•lectivament l’evolució dels aprenentatges de cada alumne. 

b. Establir, si escau, mesures d’adequació i reforç. 

c. Proposar la modificació d’estratègies i els ajustaments de programació que convinguin per a les 

activitats educatives del cicle. 

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

cicle. 

e. Decidir si els alumnes promocionen o resten un any més en el cicle, en els cas que aquests 

assoleixin de forma incompleta els objectius del cicle. 

f. Explicitar les activitats que convenen en el cicle següent per assolir els objectius de cicle anterior,  

per aquells alumnes que hagin promocionat havent assolit de forma incompleta els objectius del cicle 

anterior. 

g. Analitzar la dinàmica del grup classe. 

Funcionament 

 Les comissions d’avaluació són  presidides pel cap d’estudis o per qui, a aquestes efectes, 

n’exerceixi les funcions. A més dels mestres dels cicle, també hi poden participar altres professionals 

que  hagin intervingut en el procés d’ensenyament dels alumnes. L’equip de mestres del cicle 

juntament amb el cap d’estudis determinaran justificadament cada curs si escau aquesta participació. 

 La sessió d’avaluació final de cada cicle serà presidida pel cap d’estudis.  Les comissions es reuniran 

com a mínim un cop al trimestre  en els cicles de l’Educació primària i de  l’Educació infantil, i , 

almenys una setmana abans del lliurament dels informes a les famílies. 

 El mestre-tutor de cada nivell actuarà de secretari de les sessions i n’aixequi acta. 

En les actes de les sessions trimestrals s’haurà d’explicitar, almenys, la relació d’alumnes que 

presenten dificultats i les mesures de reforç i adequació preses, així com les modificacions en la 

programació i estratègies d’intervenció proposades pels mestres. En la sessió següent s’haurà de fer 

el seguiment del grau de compliment dels acords presos. ANNEX 1 

 En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en el 

cicle. Igualment, i per aquells alumnes que promocionin sense haver assolit tots els objectius del cicle 

s’hauran de fer explicites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior.   
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 TITOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

CAPITOL 1. Professorat 

A l’hora d’assignar la càrrega lectiva a cada membre del professorat es valoraran els criteris següents:  

a. Les necessitats del centre determinades pel seu PEC i la Programació General del Curs.  

b .Informació recollida en la desiderata del professorat  

c. La continuïtat dels equips docents. 

d. L’acció tutorial. 

e. L’especialització i capacitació del professorat en les diverses matèries. 

f. L’experiència docent en un determinat cicle o àrea. 

Secció 1 Drets i  Deures del professorat 

Drets 

a. Els reconeguts amb caràcter general per als funcionaris i personal laboral docent en funció de la 

pròpia situació contractual.  

b. Autonomia, dins del seu curs o àrea per decidir el mètode a emprar, a fi d’assolir els objectius de la 

Programació General del Centre i del seu PEC, sense detriment del treball coordinat a nivell de curs, 

cicle i conjunt del centre escolar.  

c. Respecte a la seva dignitat personal i professional.  

d. Ser informat de la gestió del centre per mitjà del Claustre de Professors o dels representants als 

òrgans col•legiats.  

e. Dret de reunió, tant per tractar d’assumptes laborals com pedagògics, després d’haver-ho 

comunicat al/ a la director/a.  

f.  Assistir a totes les reunions del claustre, amb veu i vot.  

g. Assistir amb, veu i vot, a totes les reunions del cicle que li pertoquen, com a les altres dels òrgans 

del centre que li corresponguin.  

h. Presentar la seva candidatura a qualsevol dels òrgans unipersonals i col•legiats del centre.  

i. A portar, sota la seva responsabilitat, la formació del grup – classe d’alumnes que li han estat 

encomanats.  

j. Convocar els pares/mares, tutors/es dels alumnes, individualment o en grup, per tractar 

d’assumptes propis de la seva educació.  
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k. Participar activament en la gestió del centre, personalment o a través dels seus representants.  

l. Constituir o estar afiliats a organitzacions de tipus laboral o pedagògic.  

m. Participar en les eleccions sindicals pròpies com a candidats, membres de meses electorals o 

electors, segons la normativa vigent.  

n. Formar part de les comissions creades al centre per motius laborals o pedagògics, segons la 

normativa vigent.  

 Deures  

a. Assistir amb puntualitat a les classes i reunions de les quals sigui membre.  

b. Prendre part, juntament amb el seu grup d’alumnes, en les activitats aprovades en la Programació 

General del Centre.  

c. Realitzar les funcions per a les quals ha estat  elegit.  

d. Col•laborar en el compliment de les decisions aprovades pels òrgans col•legiats relatives a la funció 

docent.  

e. Assistir, amb veu i vot, a totes les reunions de cicle que li pertoquen, com també a les dels altres 

òrgans del centre que li corresponguin.  

f. Assistir a totes les reunions del claustre amb veu i vot.  

g. A portar, sota la seva responsabilitat, la formació del grup – classe de l’alumnat que li ha estat 

encomanat.  

h. Convocar els pares, mares o tutors/es dels/de les alumnes, individualment o en grup, per tractar 

assumptes propis de la seva educació.  

i. Participar activament en la gestió del centre, personalment o a través dels seus representants.  

 

Secció 2 La funció docent  

Els professors són els agents principals del procés educatiu en els centres i tenen, entre altres, les 

funcions següents:  

a. Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, i les matèries que tinguin 

encomanades, d’acord amb el currículum, en aplicació de les normes que regulen l’atribució docent.  

b. Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes.  

c. Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l’orientació global de llur aprenentatge.  
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d. Contribuir, en col•laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels alumnes en els 

aspectes intel•lectual, afectiu, psicomotor, social i moral.  

e. Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i cooperar-hi en el procés 

educatiu.  

f. Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin encomanades.  

g. Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin encomanades.  

h. Col•laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels processos d’ensenyament.  

i. Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del recinte escolar, si 

són programades pels centres i són incloses en llur jornada laboral.  

j. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar com a eina 

metodològica.  

k. Aplicar les mesures correctores i sancionadores o informar al coordinador/ i al cap D’estudis  

derivades de conductes irregulars.  

La funció docent s’ha d’exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica, de coherència amb el 

projecte educatiu del centre i de respecte al caràcter propi del centre i ha d’incorporar els valors de la 

col•laboració, de la coordinació entre els docents i els professionals d’atenció educativa i del treball en 

equip.  

 

Secció 3 La tutoria 

La tutoria i l´orientació dels alumnes formarà part de la funció docent.  

Tots els mestres que formen part del claustre del Centre poden exercir les funcions de mestre tutor 

quan correspongui. 

Cada grup tindrà assignat un tutor/a . 

Funcions 

a. Vetllar per la consecució els objectius educatius fixats pel PEC i PGA 

b. Vetllar per l’orientació escolar, acadèmica i personal de l’alumnat del grup i per una utilització adient 

dels instruments de suport que disposi el centre per aconseguir aquesta finalitat.  

c. Fer el seguiment de l’alumnat tant en els aspectes pedagògics com en els aspectes personals  

d. Mantenir les entrevistes que consideri necessàries amb els pares, mares o tutors/es legals dels/de 

les alumnes per tractar de corregir les actituds negatives  que es produeixin i intentar solucionar els 
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problemes conjuntament amb les famílies. Com a mínim es farà una entrevista cada curs i es 

guardarà un extracte dels temes tractats.  

e. Coordinar el conjunt de les activitats d’ensenyament/aprenentatge del grup d’alumnes i, 

específicament, vetllar per una adequada coordinació, coherència i treball del conjunt del professorat 

del grup. 

 

 Secció 4 Nomenament i cessament dels mestres tutors 

-  El mestre tutor és nomenat pel director , escoltant el claustre de professors  

-  El nomenament dels mestres tutors s´efectuarà per un curs acadèmic. 

-  El director  pot deixar sense efecte el nomenament del mestre tutor a sol·licitud motivada de 

l´interessat/da o per pròpia decisió, una vegada escoltat el claustre de professors i amb audiència de 

l´interessat, abans que finalitzi el termini pel qual va ser nomenat. 

-  Del nomenament o cessament, segons correspongui, dels mestres tutors, el director n´informarà al 

Consell Escolar del centre. 

 

Secció 5 Professorat sense tutories, personal de suport i especialistes 

El professorat especialista assignat al centre, amb independència de les tasques docents pròpies de 

la seva especialitat i de la tutoria que li hagin pogut encomanar, col·laborarà en els àmbits següents: 

a. Coordinació i supervisió, suport tècnic i educatiu i assessorament dels altres membres del claustre 

en aspectes de la seva especialitat. 

b. Assistència al cap d´estudis i al claustre en els aspectes relacionats amb la seva especialitat en 

l´elaboració del Projecte Curricular del Centre. 

c. Assessorament i supervisió de les programacions en els aspectes relacionats amb la seva 

especialitat que elaborin els equips de mestres de cada cicle. 

Professorat sense tutories, personal de suport i especialistes. 

El professorat especialista assignat al centre, amb independència de les tasques docents pròpies de 

la seva especialitat i de la tutoria que li hagin pogut encomanar, col·laborarà en els àmbits següents: 

- Coordinació i supervisió, suport tècnic i educatiu i assessorament dels altres membres del 

claustre en aspectes de la seva especialitat. 

- Assistència al cap d´estudis i al claustre en els aspectes relacionats amb la seva especialitat en 

l´elaboració del Projecte Curricular del Centre. 
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- Assessorament i supervisió de les programacions en els aspectes relacionats amb la seva 

especialitat que elaborin els equips de mestres de cada cicle. 

 

Mestres especialistes de Música 

L´especialista de música exercirà les funcions següents, en l´ordre de prioritats que s´indiquen: 

- Coordinar les activitats curriculars musicals del centre, fins i tot en aquells cicles en què no sigui. 

- Impartir classes a l’educació primària i educació infantil atenent a les dedicacions horàries 

establertes.  

- Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter d´especialista es 

dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre. 

 

Mestres especialistes d´Educació Física 

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

- Coordinar les activitats curriculars de l´educació física del centre. 

- Impartir les classes d’educació física a l’educació primària. I psicomotricitat a infantil (.P5) 

Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter d´especialista, es 

dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre. 

Mestres especialistes de Llengua Estrangera 

Els especialistes en Llengua Estrangera, conjuntament amb els mestres amb titulació de 

coneixements adients per impartir idiomes, atendran prioritàriament la docència de la primera llengua 

estrangera a primària i infantil. 

Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter d´especialista, 

especialment les corresponents al desplegament del projecte lingüístic del centre, es dedicaran a 

altres activitats pròpies de la seva condició de mestre. 

Mestres especialistes de Religió 

D´acord amb la normativa vigent, l´ensenyament de la Religió té caràcter optatiu per als alumnes i 

obligatori per als centres. 

La direcció del centre farà arribar a tots els pares i mares que tinguin fills o filles al darrer nivell de 

cicle de parvulari ( P5) una còpia de la declaració sobre l´opció per la formació religió religiosa o els 

ensenyaments alternatius. 
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Mestres d´Educació Especial 

Les funcions del mestre/a d´ Educació Especial, dins la seva aula integrat i dins les classes, són les 

següents: 

A tots els nivells, atendre les peticions dels tutors ( a través d´un full de demanda), sobre els alumnes 

amb dificultats, valorar les necessitats de cada alumne i determinar si cal un reforç i quin tipus 

d´atenció necessita. 

Una vegada determinats els grups d´atenció, fer una programació adequada als nivells dels alumnes i 

portar-la a terme en les sessions assignades a cada grup dintre l´horari escolar. 

Canalitzar els casos més greus cap l´EAP a partir de cap d’estudis  per tal de tenir una valoració 

psicopedagògica més acurada i poder així determinar si cal una valoració neurològica o psicològica 

més complerta. 

Participar en la confecció del  PAI (dels alumnes amb N.E.E. que no pugui seguir el currículum 

ordinari, juntament amb el mestre o tutor.) 

Tenir contactes periòdics (com a mínim  un cop al trimestre) amb els tutors dels alumnes amb N.E.E. 

per tal de fer el seguiment corresponent. 

Participar en les entrevistes que tingui el tutor amb els pares d´aquests alumnes o concertar-les 

directament en cas de necessitat. 

Donar les orientacions necessàries als tutors i facilitar material adequat de cara a la seva tasca 

pedagògica a l´aula amb els alumnes amb N.E.E. 

Confeccionar un informe individual a final de curs del nivell assolit per cada alumne en cada una de 

les àrees treballades. Es posarà una còpia d´aquest  informe a la carpeta dels alumnes a l’arxiu de 

l’aula d’ EEI col·laborar en la confecció dels informes trimestrals que es donen als alumnes que 

assisteixen a l´ aula d´E.E. 

Valoració del seu pla anual per incloure´l a la memòria del centre i les propostes pel curs següent.  

Col·laborar amb els cicles en les propostes d´atenció ala diversitat i col·laborar amb el Claustre en 

l´elaboració del Projecte Educatiu Curricular del Centre. 

Mestres especialistes educació Infantil 

Les funcions del mestre d´Educació Infantil sense tutoria són les següents: 

- Reforçar sempre i en tot moment els diferents grups i mestres d´educació Infantil. 

- Col·laborar i participar en el desenvolupament dels diferents Racons, Tallers i activitats amb 

diversos tipus d´agrupaments que es portin a terme en aquesta etapa. 
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- Ajudar a la Coordinació de l´etapa, en tots els seus àmbits. 

 

Capítol 2. L’alumnat 

Secció 1. Drets i deures de l’alumnat  

Drets    

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

qualitat.  

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.  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.  

c. Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal.  

d.  Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació.  

e.  Ésser educats en la responsabilitat.  

f. Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg i de 

cooperació.  

g. Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.  

h. Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui donar lloc a 

situacions de desemparament.  

i. Participar individualment i col•lectivament en la vida del centre.  

j. Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu.  

k. Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident.  

Deures 

Estudiar per aprendre és el deure principal bàsic dels alumnes que comporta el desenvolupament de 

les seves aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen, amb la finalitat 

d'assolir una bona preparació humana i acadèmica, i sens perjudici de les obligacions que els imposa 

la normativa vigent, tenen els deures següents:  

a. Assistir a classe.  
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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.  

e. Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.  

f. Complir les normes de convivència del centre.  

g. Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 

 

Capítol 3: Equips docents 

Secció 1 Els equips de cicle 

En els equips de cicle s’hi integren tots els mestres que imparteixen docència en el mateix cicle. 

Funcions 

a. Coordinar l’organització  i el desenvolupament dels ensenyaments propis del cicle en l’escola, com 

a criteri prioritari. 

c. Formular propostes relatives als projecte educatiu i curricular del centre i a llur programació 

general. 

d. Portar a terme les sessions d’avaluació dels seus alumnes, constituïts  en comissions d’avaluació 

presidida pel cap d’estudis, per a l’avaluació i promoció dels alumnes que finalitzen un cicle. 

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

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

g. Revisar de forma periòdica i sistemàtica els diferents aspectes del  segon nivell de concreció i les 

unitats didàctiques de les àrees i els eixos transversals. 

h. Harmonitzar la metodologia i l’avaluació que s’ha d’emprar en el cicle, d’acord amb els criteris fixats 

en el projecte curricular i revisar-ne els resultats. 

i. Fer el seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge dels diferents grups d’alumnes , 

especialment dels aspectes relacionats amb l’atenció a la diversitat de necessitats dels alumnes, i en 

concret dels alumnes amb n.e.e. i/o dificultats d’aprenentatge. 

j. Planificar, analitzar i revisar els agrupaments d’alumnes, el processos de recuperació i l’atenció 

individualitzada, i els recursos esmerçats.  
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k. Harmonitzar el pla d’acció tutorial i l’orientació dels alumnes i el traspàs d’informació a les famílies 

d’acord amb els criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els resultats. 

l. Interpretar i matisar el NOFC adaptant-lo als grups d’alumnes. 

m. Fer operatius en el cicle tots aquells aspectes relacionats amb l’organització i funcionament dels 

ensenyament en el cicle : sortides, celebracions, activitats complementàries, etc. 

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

del cicle  

o. Propiciar l’intercanvi d’experiències i valoracions entre els membres de l’equip i també amb 

membres d’altres equips del centre o d’altres centres. 

p. Plantejar les propostes de formació permanent del professorat al claustre, vinculades als interessos 

i necessitats del cicle i amb implicació a nivell de centre.   

q. Col•laborar amb el cap d’estudis en l’elaboració dels horaris de les activitats dels alumnes, tenint en 

compte els recursos humans i materials disponibles i d’acord amb criteris pedagògics. 

r. Plantejar i orientar els contactes col•lectius amb les famílies  dels alumnes, especialment amb 

aquelles que són noves al centre o bé els fills finalitzen la seva escolaritat. 

s. Totes aquelles que relacionades amb els processos organitzatius del cicle, així com les que d’acord 

amb la funció general,  l’equip directiu li vulgui encomanar. 

Els equips de cicle estan coordinats pel corresponent coordinador de cicle sota la supervisió del cap 

d’estudis. 

 

Funcionament  

Els equips de cicle es reuneixen com a mínim dues vegades al mes i sempre que el convoca el 

coordinador o ho sol•licita almenys un terç dels seus membres. A més , preceptivament , és fa una 

reunió a l’inici i una al final del curs. 

La convocatòria de les reunions l’efectuarà el coordinador, tenint en compte el calendari de reunions 

mensual. 

De cada sessió el coordinador en deixarà un resum escrit a la llibreta del cicle, fent-hi constar la 

indicació de persones que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què s’han tingut, 

els punts de l’ordre del dia  i el contingut dels acords presos. El contingut del resum, si cal,  el 

coordinador el donarà a conèixer a l’Equip de Coordinació i Gestió de l’escola  i  passarà a formar part 

de la documentació general del centre.  
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Secció 2 L’equip de coordinació i gestió pedagògica 

Està format pels coordinadors de cicle ,el director i el cap d’estudis 

Funcions  

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

b. Col•laborar amb el cap d’estudis en la planificació,  seguiment  i avaluació de les activitats 

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

c. Vetllar pel desplegament dels objectius  i les activitats programades en la programació general del 

centre de caràcter anual. 

d.  Preparar les sessions del Claustre i del Consell Escolar.  

e. Fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme en els cicles, detectar els desajustaments 

i corregir-les, si és el cas, d’acord amb les directrius generals. 

f. Transmetre informacions de l’Equip de Coordinació als cicles i viceversa. 

g. Debatre temes impulsats pels cicles i/o per l’equip directiu. 

Funcionament  

L’equip de coordinació pedagògica es reuneix quinzenalment i sempre que el convoca el  director o el 

cap d’estudis. 

La convocatòria de les reunions l’efectuarà el cap d’estudis o el director,  el qual la  trametrà a cada 

un dels membres amb una antelació mínima de vint i quatre hores, llevat del cas d’urgència apreciada 

pel cap d’estudis o el director, la qual es farà constar a la convocatòria. 

De cada sessió el cap d’estudis  en farà un resum escrit, fent-hi constar la indicació de persones que 

hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què s’han tingut, els punts de l’ordre del dia  

i el contingut dels acords presos que  passaran a formar part de la documentació general del centre. 

Cada coordinador prendrà nota dels temes tractats i dels acordats presos a la sessió i els donarà a 

conèixer a tots els membres del seu cicle, en la propera sessió.  

 

Capítol 4 Atenció a la diversitat 

Secció 1 Criteris d’atenció a l’aula Educació Especial 

Criteris d'atenció preferent dels alumnes amb necessitats educatives específiques. 

a. Alumnes que presentin NEE greus i permanents i que requereixin especial atenció (dictamen EAP). 
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b. Alumnes que presentin un retard significatiu en l'assoliment dels aprenentatges (retard de dos o 

més cursos) (PI). 

c. Alumnes que presentin avançament significatiu en l'assoliment dels aprenentatges (altes 

capacitats). 

d. Alumnes amb problemàtiques emocionals i/o socials greus que comportin un 

endarreriment significatiu en l’aprenentatge. 

e. Alumnes amb problemàtiques conductuals i de personalitat greus. 

Secció 2 Criteris repetició de curs 

El criteri general per a que un alumne es proposi per la repetició d’un curs, hauria de ser que aquesta 

repetició permeti a l’alumne assolir el nivell de competències del nivell on està escolaritzat, sobretot 

en la lectoescriptura. Caldria evitar doncs plantejar propostes de repetició als alumnes que tot i 

repetint no assoliran els objectius de curs. 

És important tenir present, per tant, que els alumnes que disposen d’un pla individual, no es 

contempla en cap cas la proposta de repetició, ja que la distància entre el nivell real de coneixements 

i el nivell on està escolaritzat és de més de dos cursos. 

Cal considerar també la possibilitat que per determinats alumnes el criteri prioritari de repetició pugui 

ser garantir que, abans de la seva promoció d’etapa, pugui romandre un curs més per tal d’aconseguir 

la millora de les seves competències cognitives i personals. 

ANNEX 2. PROTOCOL REPETIDORS 

Secció 3 Criteris promoció de curs 

El criteri general per la promoció de curs hauria de considerar l’assoliment dels objectius mínims del 

cicle 

En els casos en els que el curs a repetir no sigui finalista de cicle, caldria considerar com a criteri 

prioritari, la dificultat de l’alumne per l’assoliment dels objectius mínims de cicle. 

Secció 4 Criteris atenció aula d’acollida 

L'aula d´acollida atendrà alumnes nouvinguts, que per la seva competència lingüística o pel seu nivell 

de coneixements bàsics requereixen una atenció educativa específica. 

Es considera alumne/a nouvingut aquell que s´ha incorporat per primera vegada al sistema educatiu, 

en un moment posterior a l'inici de l´educació primària, en els darrers vint-i-quatre mesos o, 

excepcionalment, en els darrers trenta-sis mesos.  

ANNEX 3. PROTOCOL ALUMNES NOUVINGUTS 
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Secció 5 Criteris alumnes que han de tenir un PI 

Els plans individuals són instruments de suport als alumnes que presenten necessitats educatives i 

personals diferents a les de la resta. La seva finalitat ha de ser normalitzar les activitats escolars dels 

alumnes als qual s’aplica, facilitar la seva inclusió en la comunitat i promoure, entre tot l’alumnat, la 

dignitat, la solidaritat entre iguals i el respecte a la diferencia. 

El criteri general per a l’elaboració de plans individualitzats per aquests alumnes, hauria de ser, tal i 

com queda recollit a la normativa d’inici de curs, quan la programació ordinària de l’aula i les mesures 

de suport previstes resultin insuficients per atendre adequadament l’alumnat. 

La proposta de PI pot ser arrel d´un dictamen, a demanda del tutor/a o de qualsevol mestre de l´equip 

docent. La CAD estudiarà el cas i la conseqüent aprovació si s´escau. 

A principi de curs la mateixa CAD establirà un calendari d´actuacions en referència a l'elaboració del 

PI per supervisar la seva elaboració i aplicació. 

El PI l´elabora l´equip docent conjuntament amb els professionals que participen en l'atenció de 

l´alumne coordinats pel tutor de l´aula ordinària. Al llarg del curs s´aniran fent revisions trimestrals per 

part de l´equip docent implicat. Durant el mes de juny es portarà a terme una avaluació final i una 

proposta de treball pel curs següent. S´informarà a les famílies d´aquesta iniciativa i s´ha de comptar 

amb el seu acord final. 

El document de conformitat estarà signat pel Director/a i el pare/mare o tutor legal i servirà durant tot 

el temps que l´alumne tingui PI. El PI l´ha de signar el Director/a i el tutor/a de l´alumne cada curs. Es 

deixarà una còpia a l'expedient. 

Secció 6 Criteris de priorització en la distribució dels suports en grup reduït 

Els criteris de priorització que seguirem seran els següents: 

a. Alumnes amb dificultats d’expressió oral a EI. 

b. Priorització dels grups de P5 i 1r en lectoescriptura. 

c. Grups amb més problemes de conducta. 

d. Els alumnes més susceptibles de rebre suport educatiu són aquells que presentin dificultats 

d’aprenentatge i no els alumnes amb NEE 
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Secció 7 Recursos per atendre la diversitat 

 Comissió d´atenció a la diversitat (CAD) 

Entenem la Comissió d’atenció a la diversitat com l’instrument que té el centre per 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 del centre. 

 Objectius 

a. Dissenyar i fer el seguiment de les mesures i els programes que es duguin a terme per atendre la 

diversitat de les NEE de l’alumnat. 

b. Acordar els criteris bàsics d’atenció a la diversitat del centre a partir de les propostes de cadascun 

dels professionals i recollint les necessitats dels cicles i de l’equip docent. 

c. Prioritzar les necessitats de suport de l’alumnat i establir els criteris d’atenció, optimitzant els 

recursos propis. 

d. Identificar els circuits de comunicació per a la gestió de les demandes del professorat i per al retorn 

de la informació al professorat 

 Integrants 

a. Directora i/o cap d’estudis (presideix) 

b. Mestres d’educació especial 

c. Coordinadors/es de cicle 

d. Psicopedagog de l’EAP 

e. Mestra de l’aula d’acollida. Si fos necessari la CAD pot convocar a: tutors, treballadora social,... i 

d’altres professionals que es considerin necessaris en el tema a tractar. 

Periodicitat de les reunions 

Les reunions ordinàries de la CAD tindran una periodicitat de dues vegades al mes. Es podran 

realitzar, amb caràcter extraordinari, totes les que es considerin necessàries. 

Normativa que la regula 

Decret 142/2007 de 26 de juny (article 18.3) d’ordenació dels ensenyament de l’educació primària. 

Instruccions d’inici de curs del Departament d’Educació de Resolució del 30 de juny de 2008. 
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Actuacions prioritàries de la CAD 

a. Identificació del tipus de recurs (temporal i/o permanent) 

b. Hores de mestre i/o auxiliar d’educació especial 

c. Hores d’atenció a l’aula d’acollida 

e. Hores de tutors lliures del seu grup i de mestres especialistes 

f.  Altres professionals externs a l’escola: logopeda CREDAC, fisioterapeuta... 

g. Gestió del nombre total dels recursos per atendre la diversitat (nombre d’hores de professorat 

especialista, nombre d’hores d’altres mestres i/o professors) 

h. Organització de grups de reforç ( SEI ) 

j. Establiment de les necessitats educatives de suport dels alumnes a partir de les demandes del 

tutors i cicles... 

k. Identificació dels criteris de priorització de les necessitats educatives específiques de suport de 

l’alumnat del centre. 

l.  Presa de decisió respecte de les diferents modalitats d’atenció a la diversitat al centre: suport dins 

de la classe, desdoblaments, suport fora de l’aula, grups de reforç de determinades àrees, tipus 

d’agrupaments... 

m. Establiment dels objectius i continguts mínims de cada cicle que permetin, de manera més racional 

i coherent, l’elaboració dels Plans individuals/Plans personalitzats, dels alumnes amb més barreres a 

l’aprenentatge i participació. 

n.  Aprovació dels PI i dels DICTAMEN 

o. Criteris per la repetició de curs dels alumnes. 

p. Elaboració dels criteris que permetin disposar d’un fons de recursos a la inclusió, que facilitin 

l’atenció als alumnes amb més necessitats de suport. 

q.  Seguiment i avaluació de les mesures que s’adoptin a la CAD 

r.  Avaluació del funcionament de la pròpia comissió 

s. Recollida dels acords presos i fer-los extensius al claustre, cicles i equip directiu . 
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Coordinacions amb la CAD 

 MESTRES D’EE amb els professors tutors 

La coordinació dels tutors amb els mestres d’educació especial tindran com a finalitat prioritària els 

següents aspectes: 

a. Planificació i organització de les tasques educatives en relació als alumnes amb NEE. 

b. Selecció de continguts a treballar adaptats a les necessitats que presentin. 

c. Recursos organitzatius, metodològics, materials, ... que caldria utilitzar en el procés d'ensenyament 

aprenentatge. 

d. Col•laboracions en els plans individuals. 

e. Seguiment i avaluació del procés educatiu dels alumnes amb NEE. 

d. Coordinació i recolzament als tutors en relació amb les famílies dels alumnes amb NEE. 

Coordinació amb el psicopedagog de l´EAP 

La coordinació amb el professional de l’EAP es podrà realitzar de manera regular amb les/ els 

mestres d’educació especial, amb els cicles, amb els mestres tutors/es i la CAD. 

La periodicitat de coordinació amb les mestres d’educació especial serà setmanal. 

La coordinació amb els mestres tutors tindran per objecte la concreció de les demandes d’intervenció 

dels professionals d’EE dels alumnes de nee o fer el retorn més explícit de les actuacions fetes. 

La coordinació amb la CAD serà una vegada cada dos mesos. 

El circuit de rebuda de demandes intervenció del professional de l’EAP es farà a través de la Cap 

d’estudis.  

ANNEX 4. PROTOCOL DERIVAR EAP 

Comissió social 

La coordinació es realitzarà mensualment entre ela directora del centre i el tècnic de serveis socials i 

la referent de CRUILLA 

De la mateixa manera es duran a terme altres actuacions quan la situació ho requereixi per la seva 

urgència o per qualsevol altre motiu per tal de garantir una comunicació i coordinació fluïdes 

(comunicació telefònica, via e-mail,...) 
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Agrupament de l’alumnat   

a. Desdoblament en quatre grups homogenis per treballar les àrees de  Llengua i matemàtiques a 

primària.   

b. Desdoblament en l’àrea de plàstica i l’àrea d’anglès per treballar la treballar l’expressió oral en 

anglès. 

c. Desdoblament en tres grups homogenis en Educació infantil per treballar la llengua i les 

matemàtiques 

d. Atenció individualitzada en la lectura a P5 i cicle inicial. 

 

Capítol 5. Acció i coordinació tutorial 

L’acció tutorial comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes amb la finalitat de contribuir 

al desenvolupament de la seva personalitat i prestar-los l’orientació de caràcter personal i acadèmic 

que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social. 

L’acció tutorial, contribueix al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i la 

implicació dels alumnes i de les seves famílies en la dinàmica del centre. 

Per dur a terme l’acció tutorial, cada tutor/a hi destinarà amb el seu grup classe una sessió setmanal i 

una sessió setmanal tutoria individualitzada. 

En el seguiment de l’alumnat es vetllarà per l’assoliment de les competències bàsiques i la detecció 

de les dificultats de l’alumne/a per prendre les mesures oportunes. 

Cada tutor/a realitzarà un mínim d’una entrevista anual amb les famílies dels alumnes, preferiblement 

al llarg del segon trimestre. 

Sempre que sigui possible, per tal de garantir la continuïtat de l’acció tutorial, el tutor/a serà el mateix 

al llarg de cada cicle.  

Els coordinadors de cicle i el cap d’estudis planificaran les actuacions tutorials i en faran el seguiment. 

ANNEX 5. PAT 
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TITOL V. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA 

COMUNITAT ESCOLAR 

Capítol 1. Famílies 

Secció 1 Drets i Deures de les famílies 

Drets 

a.  Rebre la informació que demaneu sobre el Projecte Educatiu del Centre.  

b.  Formar part del Consell Escolar del centre i així participar en l’elaboració i revisió del Projecte 

Educatiu i de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC).  

c. Rebre permanentment informació sobre el rendiment acadèmic i l’assistència i comportament dels 

vostres fills i filles. Aquesta informació us ha d’arribar a través dels tutors i els equips docents.  

d. Ser convocats pel centre a reunions informatives per tractar temes referents a l’organització i 

funcionament general del centre, o bé a les activitats complementàries que s’hi organitzin.  

e. Expressar suggeriments o reclamacions, a través del tutor/a, sobre aspectes individuals o generals 

del centre, a través  dels seus representants en el Consell Escolar o a través de l’AMPA.  

f. Ser membres de l’AMPA.  

g. Rebre informació sobre beques i ajuts que es convoquin per als vostres fills i filles.  

h. Que se us respecte la vostra llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i 

ideològiques, com també la vostra dignitat, integritat i intimitat.  

i. Participar i col•laborar activament  amb la resta de la comunitat educativa, per tal d’afavorir el millor 

exercici de l’educació i de la convivència del centre.  

Deures  

a. Acceptar els principis i objectius del Projecte Educatiu del Centre i les Normes d’Organització i 

Funcionament del Centre (NOFC).  

b. Promoure en els fills i filles actituds favorables cap els altres membres de la comunitat educativa.  

c.  Participar en els acords presos pels tutors o per l’equip docent, per tal de millorar el rendiment o 

l’actitud dels vostres fills i filles.  

d. Assistir a les reunions a les quals siguin convocats per tractar aspectes personals o acadèmics dels 

seus fills i filles. 
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e. Fer un seguiment de l’evolució i aprofitament del curs per part dels vostres fills i filles. Això 

comporta:  

e.1)  Vetllar perquè portin el material de treball necessari.  

e.2) Vetllar perquè facin les tasques que se’ls encomanin.  

e.3) Preocupar-se perquè el seu comportament envers professors/es i companys i companyes sigui 

correcte.  

e.4)  Procurar que compleixin puntualment el seu horari lectiu.  

e.5) Vetllar perquè respectin, utilitzin correctament i comparteixin els béns mobles i les instal•lacions 

del centre.  

Tots aquests drets i deures venen recollits en la carta de compromís que signen l’escola i els pares o 

tutors legals  ANNEX 6. 

Capítol 2 Informació a les famílies 

Cal recordar que els temes referents a l'educació dels alumnes  no són competència exclusiva del 

Centre , sinó que  en aquests temes té responsabilitat majoritària la família de cada nen/a. No n'hi ha 

prou amb enviar els/les nens/es a  l’escola, sinó que cal estar per ells/es i ajudar-los/les en els seus 

estudis, col•laborant amb ells/es i els seus mestres. 

De tots es sabut que els horaris de feina limiten molt la disponibilitat dels pares vers els fills, però cal 

dedicar el màxim d'atenció possible a l'educació dels fills, i a habilitar les hores que calguin per posar-

se en contacte amb els mestres, recordant que aquests tenen uns horaris de feina com tothom i  no 

poden atendre els pares en qualsevol moment. 

També cal recordar als pares la màxima puntualitat a l´entrada i la sortida dels seus fills. 

L'Escola pot estendre certificacions per justificar davant de les empreses que s'ha hagut d'assistir a 

una entrevista amb els mestres. (Model d'assistència a l'entrevista amb els mestres. Annex 3). 

A l'inici de cada curs cada tutor/a farà una reunió amb els pares del seu grup classe per tractar temes 

varis: objectius, continguts, normes de funcionament. (Annex 4: ordre del dia, reunió principi de curs.). 

Els alumnes d’Educació infantil –P3 faran els passos seguint les indicacions del Pla d'Adaptació, 

prèvia aprovació pel Consell Escolar, i autorització del Departament . A totes aquestes reunions és 

imprescindible assistir, si es vol estar informat del procés educatiu dels nens. 

Secció 1 Entrevistes 

Al llarg del curs el tutor/a farà les entrevistes que consideri oportunes per: 

-  Fer un seguiment del desenvolupament del curs. 

- Tractar alguna problemàtica puntual. 
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- Coneixement familiar en el primer any de tutoria. 

- Els pares podran sol•licitar entrevistes amb el tutor/a, especialistes, direcció... sempre i quan hi 

hagi una prèvia concertació. 

Els professors disposen d'un dia a la setmana de 13 a 14h. per atendre els pares que hagin concertat 

entrevista o que hagin estat citats per ells. 

És obligatori per part del tutor, fer una entrevista individual, com a mínim, un cop al curs per fer un 

seguiment més individualitzat. I en cas necessari les que creguin convenients.  

L'entrevista serà entre els pares/mares/tutors dels alumnes i els tutors dels alumnes a l'Escola. 

Aquesta es concertarà segons el  model adjunt ANNEX 7.  en el seu transcurs s'omplirà una fitxa-

tipus on quedaran reflectits tots els acords entre pare/mare/tutor - Escola  

Entrevistes amb professors especialistes. 

Per tal de concertar entrevista amb uns pares, el professor que no sigui tutor, caldrà igualment utilitzar 

l'esmentat imprès prèvia comunicació al professor tutor. 

Els pares que vulguin entrevistar-se amb un professor especialista, caldrà que ho comuniquin al 

professor tutor, que ho farà arribar a l'especialista, que serà qui s'encarregarà de dur a terme 

l'entrevista individual. 

Secció 2 Comunicats, informes i notes. 

Les comunicacions dels resultats dels alumnes als pares es realitzaran de la següent manera: 

- EDUCACIÓ INFANTIL          2 informes durant el curs. 

- EDUCACIÓ PRIMÀRIA  1 informe trimestral. 

La resta de comunicats entre pares/mares/tutors i mestres es faran: 

D'Educació Infantil fins al Primer Cicle de Primària, mitjançant circulars o notes individuals. A la resta 

de nivells, mitjançant la utilització de l'agenda personal de cada alumne o de circulars informatives. 

Aquests són els canals de comunicació per assumptes concrets d'un alumne. 

Secció 3 Els canals de comunicació amb l'Escola per a assumptes concrets  

Per conèixer la  marxa general del Centre es pot parlar amb La Direcció, concertant  visita. També 

existeixen uns representants de pares al Consell Escolar amb els que els pares es poden posar en 

contacte. 

L'A.M.P.A. també té uns representants que formen part de La Junta , perquè els seus associats 

puguin  mantenir-s’hi  en contacte. 
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Capítol 3. Associacions de mares i pares d’ alumnes (AMPA) 

L’associació està formada per tots els pares i mares que paguen la quota corresponent al curs 

escolar. Els quals escullen els seus representants.  

L’ AMPA disposa un espai  dins de l’escola i horari d’atenció.  

La presidenta en companyia de altres membres de  l’ AMPA té  reunions periòdiques amb l’equip 

directiu .Com a mínim 2 cops al mes. 

La presidenta en companyia de altres membres de  l’ AMPA participen en les reunions de mares 

delegades. L’ AMPA  col•labora amb l’escola en el desenvolupament d’activitats en el centre , en la  

venda de llibres , material escolat . Organitza i es responsabilitza de les activitats que organitza a 

l’escola en horari extraescolar   

Gestió de material i els llibres dels alumnes:  

1. Es fixarà una quota per cobrir les necessitats de material fungible. 

2. Aquesta quota s’establirà al començament de curs i, després d’ésser aprovada pel Consell 

Escolar, es procedirà a cobrar-la. 

3. Del cobrament d’aquesta quota se n’encarregarà l’A.M.P.A. Les famílies que no la facin 

efectiva dins el període de temps proposat, rebran una nota recordatori de la direcció del 

centre. Quan una família  té pendent de pagament la quota de material escolar, i no hi hagi 

manifestat la voluntat i l’internés de fer-ho, es farà un estudi de cada cas. 

4. Realitzarà la comanda dels llibres de curs i proporciona la venta a l’escola durant dos dies al 

juny i setembre. 

Secció 1 Reunió de pares/ mares delegades 

A l’inici de curs en les reunions de classe de tots els pares assistents s’escull 2 pares /mares 

representants de la classe. 

Funcions 

- Enllaç de la classe amb l’escola per treballar constructivament en les activitats del centre i millores. 

- Assistir a les reunions de pares/mares  delegats de classe que es realitzant un cop al mes amb 

l’equip directiu i AMPA. 

- Transmetre els acords a la classe representant. 

- Participar i implicar-se en les activitats, festes.. aprovades en la reunions a desenvolupar en l’escola. 

- Formar part en  la decisió dels temes de les formacions i xerrades ofertades  a l’escola. 

- Les reunions es convocarà un cop al mes. I en cas de necessitat es convocaran reunions 

extraordinàries. 
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Capítol 4. Alumnes delegats. Comissió de delegats 

Secció 1 Els delegats de classe 

 A cada nivell, a partir de P5 d’Infantil i Educació Primària, els alumnes escolliran d´entre ells, per 

votació, dos representants o delegats de classe. La durada de la representació d´un trimestre de cada 

curs escolar.  

Cada alumne podrà votar a dos dels seus companys, de manera oberta. Resultaran escollits els dos 

més votats.  

 Són funcions dels delegats de classe: 

 a.  Rebre informació d´interès general que afecti el funcionament del grup. 

 b. Comunicar assumptes d´interès del grup relatius a la convivència i la vida de l´aula al professorat 

corresponent a través del tutor. 

Recollir l’opinió dels seus companys en temes d’interès general o quan siguin consultats per algun 

òrgan del centre.  

Proposar temes per a l’elaboració de l’ordre del dia de les assemblees de classe i ajudar- ne a 

redactar els resums dels temes tractats  

Representar el grup en la vida escolar durant el curs acadèmic que es tracti. 

Formar part del consell de delegats. 

Secció 2 El consell de delegats 

El consell de delegats està format per la totalitat dels delegats de classe. Es renova cada trimestre de 

cada curs acadèmic. 

El consell de delegats es reunirà mensualment sota la presidència i coordinació del cap d’estudis. 

D’aquestes sessions s’aixecarà la corresponent acta. 

 Funcions  

a. Proposar les mesures preventives per tal de garantir els drets de l’alumnat. 

b. Efectuar propostes als diferents òrgans del centre en temes que afectin a l’interès de l’alumnat.  

c. Efectuar propostes relatives a la convivència escolar. 

d. Col•laborar en l’organització d’activitats generals del centre. 

e. Informar als respectius grups classe de les qüestions tractades. 
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Capítol 5. Carta de compromís educatiu 

La carta de compromís educatiu expressa els compromisos que cada família i el centre s'avenen a 

adquirir en relació amb els principis que la inspiren, i que han de ser els necessaris per garantir la 

cooperació entre  

les accions educatives de les famílies i la del centre educatiu en un entorn de convivència, respecte i 

responsabilitat en el desenvolupament de les activitats educatives.  

Els compromisos expressats en cada carta s'entenen en el marc del respecte als drets i les llibertats 

de les famílies recollits a les lleis i pressuposen el respecte de la família al caràcter propi del centre.  

Els compromisos es refereixen, com a mínim, al seguiment de l'evolució dels i de les alumnes, a 

l'acceptació dels principis educatius del centre, al respecte a les conviccions ideològiques i morals de 

la família en el marc dels principis i valors educatius establerts a les lleis, a l'adopció de mesures 

correctores en matèria de convivència i a la comunicació entre el centre i la família.  

Els continguts de la carta de compromís educatiu són elaborats pel centre, en el marc de les 

orientacions del Departament d'Educació, amb la participació de la comunitat escolar, i són aprovats 

pel consell escolar.  

La carta és revisada periòdicament en els termes i terminis que acordin el centre i el pare, mare o 

tutor o tutora legal. L'actualització de la carta s'ha de realitzar, almenys, a l'inici de cada etapa 

educativa.  

La carta de compromís educatiu i les seves modificacions és signada per la direcció del centre públic i 

pel pare, mare o tutor o tutora legal de l'alumne/a. De la carta signada n'ha de quedar constància 

documental al centre i a la família.  

Model de carta de compromís del centre aprovat pel Consell Escolar. ANNEX 8  

 

Capítol 6. Personal no docent 

Secció 1 Personal de PAS  

El Personal d’Administració i Serveis dóna suport logístic a la tasca educativa del centre i, per tant, és 

part integrant de la comunitat educativa. Sens perjudici d’allò que preveu la normativa vigent, el PAS 

té els següents drets i deures:   

 Drets  

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

educativa.  
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b. Poder traslladar els seus suggeriments directament al/la Directora/a o als professors i a les 

professores a fi de poder millorar les normes organitzatives o de conveniència establertes al centre.  

c. Participar, mitjançant el seu o la seva representant al Consell Escolar del centre, en la seva gestió i 

direcció.  

d. Constituir o estar afiliats a organitzacions de tipus laboral  

e. Participar en les eleccions sindicals pròpies com a candidats, membres de meses electorals o 

electors, segons la normativa vigent.  

f. Presentar la seva candidatura per formar part del Consell Escolar del Centre.  

 Deures:  

a.  Acceptar les ordres i suggeriments que el/la Director/a o els òrgans de govern del centre li donin 

referents a la labor que fan.  

b. Comunicar a la Direcció qualsevol anomalia que observin i que pugui perjudicar el 

desenvolupament de les activitats normals del centre.  

c. Complir les normes de convivència establertes.  

d. Realitzar les funcions per a les quals ha estat  elegit.  

e. Assistir a totes les reunions que li corresponguin, amb veu i vot.  

El Conserge 

 És el funcionari municipal encarregat de la custòdia , manteniment i seguretat del Centre.  

Drets 

A ésser respectat per  part de la resta de la comunitat educativa. 

A rebre informació sobre els acords presos pels òrgans de decisió de la gestió de l'Escola que   facin 

referència a la seva feina. 

A gaudir de tots els drets laborals reconeguts al conjunt de treballadors i els propis. 

Deures 

Correcte compliment de les competències pròpies del càrrec i la col•laboració amb els seus  superiors 

i companys per tal de garantir un bon funcionament dels serveis. 

Actuar en col•laboració amb la direcció del Centre. 

Tractar amb correcció i respecte, en quant a les paraules i maneres , a les persones que utilitzin el 

Centre , orientant-les si convé , pel que fa a les dependències  on es poden dirigir. 
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A guardar discreció respecte als temes que pugui conèixer atès el càrrec que ocupa. 

Feines fixes: 

Obrir i tancar tots els accessos a l'edifici , d'acord amb l'horari escolar. 

Rebre totes les persones, que a hores de visites, sol•licitin ser rebudes per la Direcció o els 

professors del Centre, i que venen a tractar assumptes relacionats amb l'Escola. 

Controlar periòdicament, en especial abans de l'hora de l'esbarjo dels alumnes, les instal•lacions 

d'aigua del Centre. 

Realitzar el control d’usuaris diari  de menjador. 

Realitzar les fotocopies . 

Atendre el telèfon i rebre el correu 

Manteniment del Centre: 

Ésser responsable de la custòdia dels comptadors i dels motors de les instal•lacions  d'entrada   

d'energia elèctrica , de l'aigua i gas i vigilar que es mantinguin sempre tancades i sense  permetre'n 

l'accés, ni la manipulació a persones no autoritzades. 

Custodiar el quadre de claus del Centre que haurà d'estar dipositat a la consergeria . 

Tenir en ordre el quadre de claus del Centre, protegir-lo i actualitzar-lo  

Fer el part dels desperfectes i comunicar-ho al Consorci d’Educació  

Mantenir en bon estat les eines encomanades al seu càrrec , en cas de pèrdues o desperfectes   fer-

ne el comunicat corresponent. 

Efectuar reparacions usuals o en caràcter d'emergència d'acord amb els límits de la seva  categoria 

professional. 

Facilitar l'accés a l'Escola als encarregats de qualsevol reparació. Comprovar la seva reparació. 

Atenció a la Direcció i als mestres: 

Facilitar informació respecte al Centre. 

Complir els avisos i encàrrecs relacionats   amb el Centre , que hagin estat encomanats pels càrrecs 

directius de l'Escola. 

Recepció i repartiment de la correspondència i els avisos dirigits a la Direcció i al professorat  del 

Centre. 

Manipular les màquines fotocopiadores, reproductores i multicopistas,etc. 
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El conserge no haurà de fer mai feines pròpies de la responsabilitat del professorat. 

Haurà de mostrar especial atenció a les deficiències, anomalies o insuficiències que observi, en 

general ,  en les instal•lacions i sota la seva responsabilitat , podrà suspendre el servei afectat per 

aquestes circumstàncies , si considera que hi ha perill en la seva utilització. També   haurà de 

informar a la Direcció i si s'escau a l'Ajuntament. 

Fer les còpies que li encomanin els mestres del Claustre i l'A.M.P.A dins l'horari escolar. 

Les persones d'aquests grups que necessitin còpies les hauran de donar amb l'antelació suficient i 

amb d’informació necessària (nº de còpies , nivell ,...) 

Personal administratiu 

Correspon als auxiliars de l’administració ( o administratius ) 

a. La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació de l’alumnat. 

b. La gestió administrativa dels documents acadèmics : llibre d’escolaritat, expedients 

acadèmics, títols, beques i ajuts , certificacions, diligències ..... 

c. L gestió administrativa i tramitacions dels assumptes propis dels centre. 

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents: 

a. Arxiu i classificació de documentació del centre. 

b. Despatx de la correspondència ( recepció, classificació, tramesa, ..) 

c. Transcripció de documents i elaboració de llistes i relacions. 

d. Gestió informàtica de dades. 

e. Atenció telefònica i personal d’assumptes propis de la secretaria administrativa del centre. 

f. Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal ( baixes, 

permisos). 

g. Recepció de comandes de material, comprovació d’albarans... d’acord amb l’encàrrec rebut 

per la direcció o la secretaria del centre. 

h. Manteniment d’inventari. 

i. Exposició i distribució de la documentació  d’interès general que estigui al seu abast. 

La direcció del centre podrà determinar, segons les necessitats i característiques d’aquest, la 

realització de tasques similars o relacionades amb les anteriors. 

Tècnics i tècniques en educació infantil  

Els tècnics i tècniques en educació infantil col·laboren amb el mestre tutors/es de primer curs 

d’educació infantil en el procés educatiu de l’alumnat, principalment en el desenvolupament d’hàbits 

d’autonomia i en l’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. 

Correspon al tècnic o a la tècnica en educació infantil: 
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a. Participar en al preparació i desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge: 

organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport  al desenvolupament 

d’activitats d’ensenyament i aprenentatge d’hàbits d’autonomia de l’alumnat. 

b. Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel/la professor/a  tutor/a. 

c. Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitat bàsiques dels infants. 

d. Participar en processos d’observació dels infants. 

e. Participar en les reunions de cicle, nivells i en les activitats de formació que es realitzin 

relacionades amb les seves funcions i poder participar en les entrevistes amb les famílies, 

sempre amb presencia del tutor/a. 

f. Participar en reunions de Claustre amb veu i sense vot, i se electors i elegibles de personal 

d’administració i serveis al Consell Escolar. 

  

Capítol 7 Altres professionals  

Secció 1  L´E.A.P. (Equips d´Assessorament i Orientació Pedagògica). 

L´E.A.P. és un servei públic de l´administració educativa que té el seu àmbit de treball dins l´escola, i 

des de l´escola, atesa la globalitat de la vida de l´alumne, s´adreça al medi familiar i a l´entorn social, 

tant del propi nen/ a com de la institució escolar. Les funcions de l´E.A.P. són: 

 Prevenció educativa L´E.A.P. té la funció primària de preveure i detectar les necessitats educatives 

que ofereixin una determinada atenció especial, procedint a realitzar una tasca correctiva dins les 

seves possibilitats de l´àmbit educatiu de l´escola. 

Cal considerar la prevenció educativa amb el conjunt d´actuacions adreçades a la institució escolar, i 

a través d´ella, a l´alumne, a la família i a l´entorn social, encaminades a modificar aquelles 

condicions que generen la desadaptació i/o fracàs escolar, i per extensió, al de la pròpia escola.. 

Al centre intervé al centre un dia  a la setmana el psicopedagog i quinzenalment la treballadora social. 

Per a configurar un model de treball preventiu a l´escola, fer tasques preventives suposa: 

a. Donar suport als mestres per tal que assoleixin la màxima funcionalitat i utilització adequada de les 

Aules d´Educació Especial. 

b. Ajudar al Centre per tal que hi hagi una estreta i coherent relació entre els mestres d´E.E. i els 

tutors. 

c. Participar en les revisions del currículum i PI, així com assessorar en qüestions metodològiques , 

promocionant o impulsant iniciatives de formació, etc. 

d. Portar a terme l’observació i diagnosi consegüent als alumnes de P3  

e. Participar en l’acollida dels alumnes nous de P3 
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 f. Col·laboren amb el tutor/a de 2n nivell de Cicle Superior per fer el traspàs i orientació cap a l´E.S.O. 

g. Ajudar i assessorar a  famílies a nivell social  i educatiu. 

Capítol 8 . Del personal d'administració i serveis i de suport socioeducatiu 

del centre.  

El personal d'administració i serveis i de suport socioeducatiu (professionals que degudament 

contractats per les institucions, entitats, associacions o empreses corresponents prestin servei en el 

centre i/o professionals externs que en el  desenvolupament de les seves funcions portin a terme 

tasques en el si del centre) té el deure de respectar les normes del centre contingudes en aquest 

document, així com altres normes de rang superior que resultin d'aplicació en cada cas concret. 

Tanmateix, aquest personal té el deure de reserva respecte de la informació a què tingui accés per 

raó del seu càrrec. 

.  

TITOL VI: DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE  

Capítol 1 : Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals 

Secció 1. Mesures de promoció de la convivència 

Centre 

a. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també 

la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa. 

b. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per 

qualsevol altra circumstància personal o social. 

c. Respectar el projecte educatiu del centre. d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns 

mobles i les instal•lacions del centre. 

e. Complir els preceptes d’aquest Document. 

f. Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col•legiats del centre, sens perjudici que  puguin 

impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets d’acord amb el següent procediment: 

presentació de reclamació davant de l’òrgan que havia pres la decisió en un termini genèric de quinze 

dies, estudi de la reclamació per part de l’òrgan i emissió d’una resolució motivada expressa per part 

de l’òrgan. 

g. Participar i col•laborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa, per tal 

d’afavorir el millor exercici de l’ensenyament, de la tutoria i orientació i de la convivència en el centre. 
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h. Propiciar un ambient convivència i respectar el dret dels altres alumnes a que no sigui pertorbada 

l’activitat normal a les aules. 

Propis de l’alumnat 

a. L’alumne ha d’anar a classe amb tots els estris necessaris sol•licitats prèviament pels/per les 

professors/es. A primària l’agenda escolar forma part imprescindible d’aquest material escolar. 

b. L’alumne/a haurà de vestir de forma adequada per fer les activitats de classe. En aquest sentit és 

obligatori portar l’equipament adient per a les classes d’Educació Física i anar ben calçat. En 

qualsevol cas no es permetrà l’ús de cap peça de roba que dificulti la identificació de l’alumne/a.    

c. L’alumne/a haurà de tenir la taula  i les seves coses ben ordenades, deixant l’espai necessari entre 

les taules. El/la professor/a vetllarà per tal que es compleixin aquestes condicions.  

d. Si un/a alumne/a provoca un desperfecte de forma intencionada en les dependències o el material 

del centre, es comunicarà als pares o representants, els quals se’n faran càrrec de la seva reparació o 

reposició. Aquesta conducta es considerarà contrària a les normes de convivència i pot comportar una 

sanció disciplinària.  

e. Els actes greus d’indisciplina, les injúries, les ofenses o l’agressió física són considerades 

conductes greument perjudicials per a la convivència del centre Aquesta conducta es considerarà 

contrària a les normes de convivència i pot comportar una sanció disciplinària. 

f.  L’alumnat ha de ser tractat amb respecte pel professorat, personal no docent i, especialment, pels 

seus companys.  

g. Si un/a alumne/a considera injustificada l’actuació d’un/a professor/a o d’un/a altre/a company/a ho 

posarà en coneixement del/de la tutor/a i aquest/a, quan ho consideri oportú, a la Direcció del centre. 

La valoració de l’actuació la faran el col•lectiu de professors/es que hi tinguin part i tenint en compte 

les normes bàsiques de respecte i educació pròpia de la convivència en el centre escolar.  

h. A la classe, l’alumne/a té l’obligació d’estar atent/a a les explicacions del/de la professor/a. 

L’alumne/a s’ha d’acostumar a sol•licitar la paraula quan vulgui fer una pregunta al/ a la professor/a o 

fer un comentari als companys, ja que és el/la professor/a qui modera la classe. Cal tenir en compte 

que l’incompliment d’aquesta norma de convivència pot comportar l’aplicació d’una mesura correctora 

o, fins i tot, d’una sanció.  

i. L’assistència a classe és obligatòria. En el cas dels/les alumnes que faltin de manera continuada, el 

centre ho posarà en coneixement dels Serveis Socials.    

j. Els/les alumnes han de pujar i baixar les escales del centre amb la màxima correcció amb ordre i 

silenci.  

k. Queda prohibit l’ús de telèfons mòbils o qualsevol dispositiu electrònic que no resulti imprescindible 

per a les activitats lectives. Aquesta acció es comunicarà als pares o tutors legals amb una nota a 
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l’agenda escolar. L’aparell es dipositarà a Direcció i  es retornarà als pares o tutors legals després 

d’haver parlat amb ells.   

l. Les aules han de presentar un aspecte net , polit i ordenat. Els alumnes s’han de sentir 

responsables i col·laborar amb la neteja. 

n. Els alumnes no es poden quedar-se a les classes o als passadissos sense el control d’un 

professor. 

Espais comuns 

Per afavorir  una bona convivència cal que tots adoptem una aptitud responsable quan utilitzem els 

espais comuns. Per això tindrem en compte les següents normes generals dels espais comuns; 

a. Caldrà tenir cura del material en tots els àmbits. 

b. Finalitzades les activitats que es realitzin en els espais comuns, escolars com extraescolars. 

L’espai i el mobiliari utilitzat restarà en perfectes condicions per poder ser utilitzat per altre 

grup de l’escola. 

c. En cas que es generi danys a les instal·lacions, mobiliari o material específic desl espais 

comuns, caldrà donar part al responsable d’ aquest espai i als òrgans de govern per tal que 

es determinin les mesures oportunes. 

Lavabos 

a. L’assistència als lavabos per part de l’alumnat estarà supervisada per el professor que estigui 

en aquest moment amb el grup- classe.  

b. Procurar anar a les sortides o entrades a classe  a  les hores d’esbarjo. Exceptuant els 

alumnes més petits I/o en casos de  necessitat. 

c. Utilitzar-los correctament i no embrutat -los, evitant tirar aigua per terra i deixar la pica neta 

quan s’hi vagi a netejat material de pintures , manualitats.... 

d. No quedar-se a parlar o jugar . Avisar al conserge quan es detecti alguna aixeta o lavabo 

espatllats i també quan falti paper o sabó.   

 

Capítol 2 Mediació escolar  

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d'una tercera 

persona, amb formació específica i imparcial, amb l'objecte d'ajudar les parts a obtenir per elles 

mateixes un acord satisfactori. La mediació escolar es basa en els principis següents:  

a.   La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són lliures d'acollir-se o 

no a la mediació i, també, de desistir-ne en qualsevol moment del procés.  

b . La imparcialitat de la persona mediadora que ha d'ajudar els participants a assolir l'acord 

pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part. La persona mediadora no 

pot tenir cap relació directa amb els fets que han originat el conflicte.  
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c.  La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a persones alienes la 

informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos previstos a la normativa vigent.  

d. El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el procés de 

mediació han d'assistir personalment a les reunions de mediació, sense que es puguin valer de 

representants o intermediaris.  

 

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

membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com a conductes contràries o 

greument perjudicials per a la convivència en el centre. Es pot oferir la mediació en la resolució de 

conflictes generats per conductes de l'alumnat contràries a les normes de convivència o greument 

perjudicials per a la convivència del centre, llevat que es doni alguna de les circumstàncies 

següents:  

 

a.  Que la conducta sigui una agressió física, amenaces a membres de la comunitat educativa o 

vexacions i humiliacions, i s'hagi emprat greu violència o intimidació.  

b.  Que ja s'hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el/la mateix/a 

alumne/a, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat d'aquests processos.  

 

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

mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les persones i proporcionar 

nous elements de resposta en situacions semblants que es puguin produir. El procés de mediació es 

pot iniciar a instància de qualsevol alumne/a, per tal d'aclarir la situació i evitar la possible 

intensificació del conflicte, o  

per oferiment del centre, un cop detectada una conducta contrària o greument perjudicial per a la 

convivència.  

 

Si el procés s'inicia durant la tramitació d'un procediment sancionador, el centre ha de disposar de la 

confirmació expressa  dels  pares, en un escrit dirigit al director del centre on consti l'opció per la 

mediació i la voluntat de complir l'acord a què s'arribi; en aquest cas, s'atura provisionalment el 

procediment sancionador, s'interrompen les mesures provisionals adoptades, o bé se suspèn 

provisionalment la seva aplicació.  

 

 Si el procés s'inicia per l'acceptació de l'oferiment de mediació fet pel centre, el director ha de 

proposar, en el termini màxim de dos dies hàbils, una persona  

mediadora, d'entre els pares, mares, personal docent i personal d'administració i serveis del centre, 

que disposin de formació adequada per conduir el procés de mediació.  

 

La persona mediadora, després d'entrevistar-se amb l'alumne/a, s'ha de posar en contacte amb la 

persona perjudicada per exposar-li la manifestació favorable de l'alumne/a de resoldre el conflicte 

per la via de la mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Quan s'hagin produït danys a 



NOFC    JUNY 2019 

 

ESCOLA FERRER I GUÀRDIA Pàgina 52 
 

les instal•lacions o al material dels centres educatius o s'hagi sostret aquest material, el director del 

centre o la persona en qui delegui ha d'actuar en el procés de mediació en representació del centre. 

  

Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona mediadora ha de 

convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte per concretar l'acord de mediació 

amb els pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin arribar. 

  

Els acords presos en un procés de mediació s'han de recollir per escrit. Si la solució acordada inclou 

pactes de conciliació, aquesta s'ha de dur a terme en el mateix acte. Només s'entén produïda la 

conciliació quan l'alumnat reconegui la seva conducta, es disculpi davant la persona perjudicada i 

aquesta accepti les disculpes.  

 

Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s'ha d'especificar a quines accions reparadores, 

en benefici de la persona perjudicada, es compromet l'alumnat i, si és menor, els seus pares i, en 

quin termini s'han de dur a terme. Només s'entén produïda la reparació quan es duguin a terme, de 

forma efectiva, les accions reparadores acordades. Aquestes accions poden ser la restitució de la 

cosa, la reparació econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari no lectiu, 

en benefici de la comunitat del centre.  

 

Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, produïda la 

conciliació i, si n'hi haguessin, complerts els pactes de  

reparació, la persona mediadora ho comunicarà per escrit al/a la Director/a del centre i l'instructor/a 

de l'expedient formularà la proposta de resolució de tancament de l'expedient disciplinari. Si el 

procés de mediació finalitza sense acord, o si s'incompleixen els pactes de reparació per causes 

imputables a l'alumne/a o als seus pares, la persona mediadora ho ha de comunicar al/a la 

Directora/a del centre per tal d'iniciar l'aplicació de mesures correctores o el procediment 

sancionador corresponent. Si el procés de mediació es duia a terme un cop iniciat un procediment 

sancionador, el/la Directora/a del centre ordenarà la continuació del procediment sancionador 

corresponent.  

Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no accepti la 

mediació, les disculpes de l'alumne/a o el compromís de reparació ofert, o quan el compromís de 

reparació acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de l'alumne/a, aquesta 

actitud ha de ser considerada com a circumstància que pot disminuir la gravetat de la seva actuació. 

La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï manca de 

col•laboració en un dels/de les participants o l'existència  de qualsevol circumstància que faci 

incompatible la continuació del procés de mediació d'acord amb els principis establerts en aquesta 

Normativa. 
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El procés de mediació s'ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies des de la designació de la 

persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa interrompen el còmput del 

termini.  

L’escola posarà en practica la mediació en la resolució de conflicte quant es valori des de la comissió 

de convivència, o el cicle que és necessària i  positiva per la millora en la reconducció  de conducte 

de l ‘alumne. 

També es podrà  posarà en practica  la mediació en el cas de treballar amb  les famílies  conflictes 

amb la comunitat escolar. 

 

Capítol 3 Regim disciplinari de l’alumnat. Conductes contraries a la 

convivència en el centre. 

Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de correcció pel centre 

si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars 

o la prestació de serveis escolars de menjador i o d’altres organitzats pel centre. Igualment, 

comporten l’adopció de les mesures correctores i sancionadores que escaiguin els actes dels 

alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi 

estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa.  

L’aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l’exercici del dret a 

l’educació ni, en l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització. No es podrà expulsar de classe cap 

alumne/a per motius acadèmics (per no haver fet els deures, per no portar un treball o per no portar el 

material específic) o per retards. En cap cas no es poden imposar mesures correctores ni sancions 

que atemptin contra la integritat física o la dignitat personal dels alumnes. La imposició de mesures 

correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troben els alumnes 

afectats, llurs circumstàncies personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb la conducta o l’acte 

que les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels 

alumnes. En el cas de les conductes greument perjudicials per a la convivència, la imposició de les 

sancions s’ha d’ajustar al que disposa la Llei d’Educació de Catalunya.  

  

Als efectes de poder graduar les mesures correctores i les sancions, es tindrà en compte les següents 

circumstàncies. 

Seran circumstancies que poden disminuir la gravetat de l’alumne: 

1. El reconeixement espontani per part de l’alumne de la seva conducta incorrecte.  

2. No haver comés amb anterioritat faltes ni conductes contraries a la conveniència en l’escola. 



NOFC    JUNY 2019 

 

ESCOLA FERRER I GUÀRDIA Pàgina 54 
 

3. La petició d’excuses en cas d’injúries, ofenses i alteracions del desenvolupament de les 

activitats a l’escola. 

4. La falta d’intencionalitat. 

Seran considerades circumstancies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de l’alumne. 

1. Qualsevol acte que tempti contra el deure a no discriminar cap membre de la comunitat 

educativa per raons de sexe, naixement, o circumstància personal o social. 

2. Causar danys, injuries, ofenses als companys d’edat inferior  o als nouvinguts al centre. 

3.  La premeditació i la reiteració. 

4. La col·lectivitat i /o publicitat manifesta . 

 

Secció 1 Faltes de disciplina dels alumnes  

Les faltes de disciplina poden ser:  

  a.  Faltes lleus  

  b.  Faltes greus  

  c.  Faltes molt greus  

Faltes lleus  

 Es consideraran com a faltes lleus: 

 

a. Les faltes injustificades de puntualitat o d´assistència a classe. 

b. La negligència en la conservació de l’aula, dels locals del Centre i dels materials si no causa 

perjudicis greus. 

c.  La lleugera incorrecció envers els companys, el professorat i el PAS. 

d. Qualsevol altre incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l´activitat escolar.       

e. La negligència o el descuit en el compliment dels deures i les tasques escolars.  

f. No portar l’equipament d’educació física, el material de visual i plàstica, de música i en general, el 

material escolar necessari pel bon desenvolupament de les classes.         

g. La pèrdua de l’agenda escolar, o no presentació.  

h. L’ incompliment dels deures i les obligacions de l’alumnat, sempre que no constitueixi falta molt 

greu o greu.  

 

Faltes greus 

Es consideren com a faltes greus:  

 

a. Els actes greus d’indisciplina, injúries o ofenses contra els membres de la comunitat educativa. 

b. L’agressió física o amenaces contra altres membres de la comunitat educativa.                                                                                                 
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d. El deteriorament greu, causat intencionadament ,de les dependències del centre, del material 

d´aquest o dels objectes i pertinences dels altres membres de la comunitat educativa. 

e. Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre. 

f. Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels 

membres de la comunitat educativa. 

g. L’ incompliment de les ordres del professorat i de les sancions.   

c. El fet d’originar baralles i enfrontaments en el centre o de prendre-hi part.  

d. Les conductes constitutives de delicte fraudulent que causin un dany al Centre o als/a les 

companys/es.  

g. La pertorbació greu de les classes (l’acumulació de  5  faltes lleus).  

h. La reincidència en faltes lleus.  

i. Els furts de material escolar: llapis, bolígrafs, estoigs, llibretes o peces de roba esportiva…  

j. Malmetre material escolar d’altres alumnes que està en una aula.    

 

Faltes molt greus  

  

Es consideraran com a faltes molt greus:  

  

a. Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de 

naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.  

b. L’assetjament d’un company/a.  

c. L’agressió física dolosa a un membre de la comunitat escolar.  

d. La publicació per qualsevol mitjà digital, o paper, o la utilització indeguda d’imatges captades 

indegudament durant el transcurs d’una classe o en una activitat lectiva.  

e. La publicació d’insults i amenaces contra membres de la comunitat escolar en qualsevol xarxa 

social.  

f. El fet d’haver estat sancionat per tres faltes greus en el període d’un trimestre.  

g. El consum de substàncies perilloses per la salut o la incitació al consum de totes aquestes 

substàncies  

h. La negativa continuada a acomplir tasques que li són ordenades pels professors/res.  

i. La falsificació d’informes de notes i la subtracció de documents del Centre.  

j. La falsificació de la signatura dels pares o dels tutors legals.  

k. Els robatoris d’equipaments del Centre  

l.  La suplantació de personalitat.  

m. L’acumulació de 3  faltes greus.  
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Secció 2 Mesures correctores i sancions   

Mesures i sancions de les faltes lleus aplicades pels professors i/o els tutors:   

a. Amonestació oral.  

b. Posar deures extres de la matèria per l’endemà o per fer durant la classe.  

c. Privació del temps d'esbarjo prèvia comunicació al professorat de guàrdia del pati.   

 

d.  Amonestació escrita i comunicació a la família.  

e.  Suspensió de les activitats extraescolars o complementàries (la mesura caduca al cap d’un mes).  

 Mesures i sancions de les faltes greus aplicades pels professors i/o els tutors:  

 a. Expulsió de classe; l’alumne/a haurà d’anar a una altra aula amb deures per fer i s’anotarà al seu 

full d’incidències i es passarà comunicació al/la Cap d’Estudis. Tres expulsions en una mateixa 

setmana comportaran una reunió amb els pares, el tutor/a i la Cap d’estudis  i l’aplicació de la 

mesura correctora corresponent.  

 

b. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre durant un 

període que no podrà ser superior al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic. 

Mesures i sancions de les faltes greus aplicades pel director i que comportaran un informe 

disciplinari. 

a. Realització de deures o tasques educadores per a l'alumne/a, en horari no lectiu en el domicili 

familiar i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d'altres membres 

de la comunitat educativa. La realització d'aquestes tasques no es podrà prolongar per un període 

superior a dues setmanes.  

b. Suspensió del dret d'assistència a determinades classes  per un període no superior a cinc dies 

lectius. Durant la privatització  d'aquestes classes l'alumne/a ha de romandre al centre en una altra 

aula efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.  

c. Canvi de grup o classe de l'alumne/a per un període màxim de quinze dies.  

Totes les faltes de disciplina lleus i greus prescriuen en el termini d'un mes comptat a partir de la seva 

comissió. Les mesures correctores prescriuen en el termini d'un mes des de la seva imposició. Les 

sancions de disciplina o les faltes.  

Mesures i sancions de les faltes molt greus aplicades pel Director i que comportaran 

l’obertura d’expedient:  

  

a.  Realització de tasques educadores per a l'alumne/a, en horari no lectiu en el seu domicili familiar 

i/o la reparació econòmica dels danys materials causats. La realització d'aquestes tasques no es pot 

prolongar per un període superior a un mes.  
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b.  Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un període que no pot 

ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l'avaluació contínua, 

i sens perjudici de l'obligació que l'alumne/a realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre. 

ANNEX 8. INFORME DISCIPLINARI 

ANNEX 9. SEGUIMENT DE CONDUCTES DISRUPTIVES 

 

Secció 3 Faltes del professorat  

Faltes lleus  

Es consideraran com a faltes lleus:   

a. El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions.  

b.  La lleugera incorrecció envers el públic o el personal al servei de l’Administració.  

c.  La manca d'assistència al treball injustificada d’un dia.  

d. L’ incompliment de la jornada i l’horari sense causa justificada, si no constitueix falta greu.  

e. Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada.  

f. La negligència en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei, si no causa 

perjudicis greus.  

g. L’ incompliment de les normes relatives a incompatibilitats, si no comporta l’execució de tasques 

incompatibles o que requereixen la comptabilització prèvia.  

h. L’ incompliment dels deures i les obligacions del funcionari, sempre que no constitueixi falta molt 

greu o greu.  

Faltes greus  

Es consideren com a faltes greus:  

   a. L’ incompliment de les ordres que provenen dels superiors i les autoritats que pugui afectar la    

tasca del lloc de treball, dins els límits assenyalats per l’article 108.2.b de la LFPG (1997).  

b. L’abús d’autoritat en l’exercici del càrrec.  

c. La manca de consideració envers els administrats o el personal al servei de l’Administració en 

l’exercici de les seves funcions.  

d. El fet d’originar enfrontaments en els centres de treball o de prendre-hi part.  

e. La tolerància dels superiors respecte a la comissió de faltes molt greus o greus dels seus 

subordinats.  

f. Les conductes constitutives de delicte dolós relacionades amb el servei o que causin un dany a 

l’Administració, als administrats o als companys.  

g. L’ incompliment del deure de reserva professional, pel que fa als assumptes que coneix per raó 

del seu càrrec, si causa perjudici a l’Administració o s’utilitza en benefici propi.  
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h. La intervenció en un procediment administratiu havent-hi motius d’abstenció establerts per via 

legal.  

i. La negativa a acomplir tasques que li són ordenades pels superiors per satisfer necessitats de 

compliment urgent, d’acord amb el disposa l’article 108.2.b de la LFPG (1997). l) L’atemptat greu 

contra la dignitat dels funcionaris o de l’Administració.  

m. L’exercici d’activitats compatibles amb el desenvolupament de les seves funcions sense haver 

obtingut l’autorització pertinent.  

n. La manca de rendiment que afecti el funcionament normal dels serveis, si no constitueix falta molt 

greu.  

o. L’incompliment injustificat de la jornada i l’horari de treball que, acumulat, suposi un mínim de deu 

hores per mes naturals.  

p. La tercera falta injustificada d’assistència al treball en un període de tres mesos, si les dues 

anteriors han estat sancionades com a faltes lleus.  

q. Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control d’horaris o a impedir que siguin 

detectats els incompliments injustificats de la jornada i l’horari de treball.  

r. La pertorbació greu del servei.  

s. En general, l’ incompliment greu dels deures i les obligacions derivats de la funció encomanada al 

funcionari.  

t. La reincidència en faltes lleus.  

 

Faltes molt greus  

Es consideraran com a faltes molt greus:  

  

1.  L’incompliment del deure de fidelitat a la Constitució o a l’Estatut en l’exercici de la funció pública.  

2. Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de 

naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.  

3. L’abandonament del servei.  

4. L’adopció d’acords manifestament il•legals que causin perjudici greu a l’Administració o als 

ciutadans.  

5. La publicació o la utilització indeguda de secrets declarats oficials per la llei o qualificats com a 

tals.  

6. La falta notòria de rendiment que comporti inhibició en el compliment de les tasques 

encomanades.  

7. La violació de la neutralitat o de la independència polítiques, servint-se de les facultats atribuïdes 

per influir en processos electorals de qualsevol naturalesa i àmbit.  

8. L’ incompliment de les normes sobre incompatibilitats.  

9. L’obstaculització de l’exercici de les llibertats públiques i dels drets sindicals.  

10. La realització d’actes dirigits a coartar el lliure exercici del dret de vaga.  

11. La participació en vagues als qui la tinguin expressament prohibida per la Llei.  
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12. L’ incompliment de l’obligació d’atendre els serveis mínims que siguin fixats, en cas de vaga, per 

tal de garantir la prestació de serveis que es considerin essencials.  

13. La realització d’actes dirigits a limitar la lliure expressió del pensament, de les idees i de les 

opinions.  

14. El fet de causar per negligència greu o per mala fe danys molt greus al patrimoni i els béns de la 

Generalitat. 

15. L’emissió d’informes, l’adopció d’acords o l’acompliment d’actuacions manifestament il•legals, si 

causa perjudici a l'Administració o als ciutadans i no constitueix falta molt greu.  

16.  El fet d’haver estat sancionat per la comissió de tres faltes greus en ell període d’un any.  

  

Secció 4 Sancions disciplinàries  

 Les sancions per faltes lleus, greus o molt greu venen tipificades en el Decret 243/1995, de 27 de 

juny, adaptat per l’ordre EDU/521/2010, de 2 de novembre a les especificitats dels centres educatius 

públics, en desenvolupament de l’article 50.4 del Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia de 

centres educatius pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, annex al present NOFC.    

 

TITOL VII  Funcionament del centre 

Capítol 1 Aspectes generals 

Secció1 Entrades i sortides del centre 

Entrades i Sortida  dels alumnes  

No sortirà cap alumen de l’escola sinó és acompanyat del pare/mare o persona autoritzada per escrit. 

Cal contemplar, també, que s'ha d'avisar a l'encarregat/da del menjador escolar, si el/la nen/a que 

falta és usuari d'aquest servei i l'absència està prevista per tota la jornada lectiva. 

Educació Infantil  

L’entrada i la sortida es farà per la porta lateral de la façana principal. 

a. Els alumnes d’Educació Infantil es lliuraran a les famílies o persones autoritzades per les mateixes.  

b. És    responsabilitat    de    les    famílies    avisar    de    qualsevol    canvi d’acompanyant. A 

principi de curs es donarà un imprès per autoritzar a totes les possibles persones que puguin venir a 

buscar al nen/a.  
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c. En cas de què algun dia no els sigui possible venir les persones autoritzades, ens haurà de portar 

una notificació indicant a la persona a qui autoritza o sinó qui se l’endugui haurà de signar un paper 

conforme es fa responsable.  

d. En el cas de que alguna família vulgui que l’alumne marxi sol o bé que es lliuri a un monitor 

d’activitats fora del centre, haurà d’autoritzar-ho per escrit.  

f. L’alumnat que facin ús del dret a l’hora d’acollida per tenir germans/es a Educació Primària podran 

entrar a l’escola a les 8,30h. 

g. Els  pares/mares,  acompanyaran  els  nens/es  fins  la  porta  de la classe i els recolliran en la 

mateixa porta.  

Educació Primària  

a. Entraran i sortiran sempre per la porta principal. Les portes s’obriran a les 9 i a les 3 i es tancaran 

10 minuts després.  

b. L’alumnat entrarà directament al centre amb l’ordre degut. L’entrada i les sortides serà per el 

professorat que porti el grup en aquest moment . 

c. A partir de 3r. de Primària els alumnes podran sortir sols de l’escola. .  

e. En el cas que els alumnes s’hagin d’absentar del centre per teràpies o tractaments continuats, les 

famílies hauran de signar una autorització especificant  l’horari  i  els  motius.  

   

Secció 2  Circulació interna  i dinàmiques d’aula 

Per a l’organització de les activitats, es minimitzaran les circulacions internes de l’alumnat. En 

qualsevol cas, s’efectuaran en ordre, sense ocasionar molèsties a altres membres de la comunitat 

educativa i tutelades pel professorat corresponent.  

Dinàmiques d’aula . ANNEX 10 

Secció 3 Visites dels pares 

Ela pares tenen una dia  fixe a la setmana a les 13h per poder parlar amb el tutors i especialistes. 

Aquest dia es comunica a les reunions d’inici de curs. També hi ha un horari mati i tarda  setmanal 

d’atenció per part de l’equip directiu . Exposat a l’entrada de l’escola. 

Els pares intentaran respectar al màxim  l’horari establert. En cas d’urgència o necessitat per part de 

la família d’una visita no es tindrà en compta l’horari establert i es buscarà una hora  lo més aviat 

possible. 

També les famílies que no puguin assistir l’horari establert per l’escola es pactarà amb el professor/a 

dia i hora per realitzar la visita. 
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Secció 4 Activitats complementaries  extraescolars 

Activitats complementaries 

Sortides i colònies  

1. El professorat del Centre programarà activitats complementàries (Sortides i Colònies) que hauran 

de ser aprovades pel Consell Escolar. 

2. Són activitats pedagògiques que estan interrelacionades amb els aprenentatges o centres d'interès 

de cadascun dels Cicles. 

3. Les colònies són activitats voluntàries per part dels mestres . 

Les colònies tenen com a objectius generals: 

- Convivència fora del marc escolar, d'un grup de persones que conviuen durant uns dies amb el que 

això comporta de responsabilitat, treball en equip, organització, col•laboració, aprenentatge i 

gaudiment. 

- Desenvolupament de l'autonomia personal fora de l'àmbit familiar. 

- Consolidació del grup classe a partir de viure experiències en comú.  

Normativa 

1. La preparació i valoració de cada sortida de colònies serà a càrrec del Centre. 

2. Els nens, que pels motius que siguin  no vagin de colònies, mentre , durin  podran assistir  a classe. 

3. L'organització de les sortides i colònies s'ha de preveure dins dels primers quinze dies del mes 

d'octubre per poder estar incloses dins el Pla Anual del Centre. 

4. Es procurarà que les colònies es realitzin en dimecres, dijous i divendres, però en el cas que no 

sigui possible es faran dilluns, dimarts i dimecres, i l'horari serà el mateix.  

5. Quan un/a alumne/a està malalt/a i no pot assistir a la sortida, se li retornaran els diners de 

l’activitat però no la part de l’autocar. 

6. En aquells casos que el tutor estigui malalt, realitzarà  la sortida el/la mestre/a que el substitueix. 

En quant a les colònies, suplirà el tutor/a, el/la mestre/a que el/la substitueix sempre hi quan, pugui 

anar-hi. De no ser així, es buscarà un mestre/a del centre que ho pugui assumir. 

7. Tant en les colònies com en les sortides els mestres sense tutoria acompanyaran els grups 

d’alumnes als quals estan adscrits. En el cas  que la relació ràtio - acompanyants no sigui la suficient 

(segons normativa) es procurarà que acompanyi el/la mestre/a que reverteixi més hores en aquell 

cicle. 
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8. No es faran sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals haurà de ser necessàriament 

un mestre, llevat d’aquelles en les que el consell escolar pugui determinar altres condicions de 

manera fonamentada. 

9. En les sortides, les relacions alumnes/professors-acompanyants seran les següents: de 3 a 6 anys, 

10/1; de 7 a 10 anys, 15/1; d’11 a 17 anys, 20/1. En el cas que les activitats es perllonguin més d’un 

dia, les relacions proposades seran: de 3 a 5 anys, 8/1; de 6 a 11 anys, 12/1; de 12 a 13 anys 15-

20/1.  

10. Si aquestes activitats afecten tot el centre es comunicarà a la Inspecció d’Ensenyament. Si 

suposen l’alteració del calendari escolar, caldrà l’autorització prèvia del Delegat Territorial del 

Departament d’Ensenyament. 

11. A l’alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l’autorització escrita dels seus pares, 

mares o representants legals. 

12. Les sortides que tinguin un import inferior a10€ es paguen al tutor o tutora. Les altres s’han 

d’ingressar a la Caixa, utilitzant el codi de barres que es facilita en el full trimestral de sortides. Els/les 

tutors /es són els encarregats de portar el control de cada sortida ,que comunicaran a la coordinadora 

i passarà comptes amb la secretària, que es qui farà els ingressos i/o pagaments oportuns .  

Festes d’escola 

 a. A l’escola celebrem algunes de les festes més característiques de la nostra cultura i d’altres que 

ens acosten a la diversitat cultural del nostre entorn amb independència de la seva coincidència amb 

festes religioses.  

b. Algunes activitats que s’han anat mantenint curs rere curs s’han convertit en  tradició  particular  i  

d’altres  conviden  al  canvi,  la  renovació  o  la sorpresa.  

c. La celebració de festes a l’escola, tot i que estiguin contemplades al calendari d’alguna religió, 

sempre formaran part del currículum, amb la finalitat de proporcionar i ampliar els coneixements del 

fets, culturals, tradicions, arrels històriques que ens envolten. Mai es plantegen com un adoctrinament 

en cap religió. 

Activitats extraescolars 

L’AMPA es responsabilitza de l’organització i funcionament  de les activitats extraescolar es porta a 

terme des de l’AMPA amb la col·laboració de l’equip directiu. Cada curs es presenta el conjunt 

d’activitats, horari i preu. 

 Els horaris de les activitats extraescolars i complementàries, així com els de prestació dels serveis 

escolars,(Acollida matinal) seran aprovats pel consell escolar i tindran caràcter obligatori pels alumnes 

inscrits. En tot cas, cal estar al que es disposi en els seus corresponents Reglaments específics. 
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Secció 5 Vigilància d’esbarjo 

Fer vigilància de pati suposa distribuir-se de manera que es cobreixin totes les zones puntuals de 

l’exterior. Segons això, els/les professors/es de la guàrdia de pati també tenen assignada una zona 

determinada que podran repartir-se de forma rotatòria però sempre assegurant que a cada zona 

concreta hi hagi un/a professor/a de guàrdia.  

Es respectarà la puntualitat del professorat a la guàrdia i el temps de establert d’esbarjo. 

En cas d’absència  d’ un professor es reorganitzarà de tal forma que cada espai de vigilància estigui 

cobert amb un mínim de 3  professors.  

Es dies de pluja el professor que està a classe es queda durant la guàrdia i el que tenen guàrdia fan 

rotació a les aules per cicles.   

A la sala de professor hi haurà cada curs el calendari ordinari i el del dies de  pluja  amb l’horari, els  

espais i professors que cobreixen la vigilància. 

Normes : 

a. El temps d’esbarjo és considerat com a part del procés formatiu i com a tal serà tutelat i sota 

la responsabilitat dels professor que tingui el torn establert en la PGA 

b. Els jocs hauran de respectar la convivència i que no signifiquin perill ples altres companys. 

Durant l'hora d'esbarjo els professors que tenen torn de pati vetllaran pel bon ús del pati i els 

alumnes col•laboraran en el bon funcionament de les instal•lacions. 

c. Quan un professor cregui convenient que un alumne romangui sense esbarjo, haurà de 

quedar-se amb ell a l’aula corresponent, exceptuant el cas en què tingui vigilància de pati. 

Aleshores, l´alumne baixarà amb aquest professor/ a, però sense jugar.  En cap cas pot 

romandre un alumne/a sol dins d’una aula en aquesta franja horària del pati. 

d. L'alumne, no pot sortir, sota cap concepte , del recinte del pati sense una autorització 

expressa d'algun professor encarregat de la vigilància. 

e. Durant l'estona d'esbarjo , tots  els alumnes estan obligats a atendre i obeir les ordres del 

professorat encarregat de la vigilància. 

f. Vetllar perquè l’espai d’esbarjo estigui net , respectant mobiliari i plantes.. 

g. El temps d’esbarjo l’alumne ha d’aprofitat per ,beure aigua, anar al lavabo i esmorzar. 

 

Secció 6 De les absències  

 Absències del professorat 

La puntualitat ens la prenem com a requisit bàsic per assegurar el funcionament del centre. Per això 

com a professors/es:    

a. Ens comprometem a ser puntuals en arribar al centre dintre de l’horari fixat d’inici de la nostra 

jornada laboral, tant al matí com a la tarda, justificant, en cas de retard, el motiu del mateix.  
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b. Quan un professor/a preveu que ha de faltar, ho comunica al/a coordinador de cicle i a la Cap 

d’Estudis o, si no es possible, a la resta de l’Equip Directiu per  coordinar l’atenció a l’alumnat que es 

vegi afectat per aquesta absència. A més el/la professor/a que ha de faltar, prèvia consulta del 

calendari de guàrdies es posarà en contacte amb el professorat de guàrdia i li facilitarà la programació 

del treball a dur a terme durant la seva absència, de la qual cosa informarà també al/a coordinadora 

de cicle i  la Cap d’Estudis.  

c.  A la Direcció es troben els fulls de sol•licitud de permís que haurà d’emplenar el/la professor/a i 

que ha de presentar al/a la Directora/a el/la qual, un cop estudiada la sol•licitud, li lliurarà la 

corresponent autorització. ANNEX 11  

d. El/la professor/a presentarà el justificant corresponent de la seva absència al/ a la Director/a i la 

seva absència quedarà reflectida en el Registre d’Absències, en el que signarà certificant així la seva 

conformitat . Si l’absència no s’ha pogut preveure, el justificant es lliurarà el dia de la incorporació al 

centre. En qualsevol cas s’ha de presentar el document justificatiu.  

e. Abans del dia 5 de cada mes, s’informarà al Consorci d’Educació de les absències a en l’aplicatiu 

creat per aquest tema. 

En el primer claustre de cada trimestre s’informarà del tant per cent d’absències produïdes al centre. 

Abans del dia 10 de cada mes, els/les professors/es amb faltes no justificades, haurà de presentar les 

al•legacions al/ a la Directora/a, dels motius de la falta d’assistència.     

Guàrdies de classe  

El calendari de les guàrdies serà elaborat per l’Equip Directiu. La seva finalitat és cobrir les absències 

de curta durada en les que el Consorci no envia un/a substitut/a. Aquest calendari estarà sempre 

disponible per al professorat i penjat en el tauló informatiu en la sala del claustre. En el cas d’una 

absència prevista amb antelació, el/la professor/a afectat/da demanarà permís al director informarà a 

la Cap d’Estudis i coordinador de cicle. Parlarà amb el professorat que estarà de guàrdia i el posarà al 

corrent del programari que s’ha de dur a terme durant la seva absència.  

Criteris per cobrir  les guàrdies:  

 A l’inici de cada curs, es confecciona un quadre horari amb els recursos humans disponibles on es 

col•loquen a cada hora els professionals susceptibles d’anar a substituir, seguin els dos següents 

criteris: 

- En primer lloc, els professors que tenen hores per recuperar . 

- En segon lloc, figuraran tots aquells que tenen atenció a la diversitat dins d’ aquest grup- classe i 

hora a cobrir , de reforç o qualsevol mena d´atenció que suposi entrar a un aula on ja hi ha una 

altra mestra o agafar un petit nombre d´alumnes fora de l´aula. 

- En tercer lloc, figuraran tota la resta de mestres que no tenen en aquella sessió un grup 

complert, sinó que estan fent desdoblament diversos: tallers, racons, etc. 
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- En quart lloc , Els professors que tinguin un càrrec  amb el següent ordre : Coordinador 

addicional, riscos laborals, pedagògic, informàtica, biblioteca, material i equip directiu ( cap 

d’estudis, secretari, direcció) 

D’aquesta manera, s’establirà un ordre rotatori sense excepcions i sempre donant tota la publicitat 

necessària a tots els membres del claustre per tal que estiguin assabentats tant de les persones que 

falten com de la possibilitat d’anar a substituir en una sessió determinada. Així, per tant, un cop 

establert el quadre horari de substitucions i sota el consens previ de tot el claustre, l’únic criteri 

aplicable és el de la rotació dins els mestres que figuren a cada sessió horària. 

Absències de l’alumnat 

a. L’assistència de l’alumnat és obligatòria i es controla pels/per les tutors/es en els fulls d’assistència 

de l’alumnat.  

b. Els/les alumnes tenen l’obligació d’arribar puntualment al centre. En les primeres hores del matí o 

de la tarda es permès un retard de cinc minuts per entrar a classe que haurà de ser justificat pels 

pares/mares o tutors/es legals.  

c. Si per motius de força major: visita mèdica, indisposició lleu, … s’arriba més tard, l’alumne/a entrarà 

acompanyat pel pare/mare o tutor/a que justificarà el retard. Per tal d’evitar la interrupció de la classe 

on s’havia d’incorporar, s’esperarà a la consergeria fins la propera classe (primària) 

d) Si durant la classe els progenitors o tutors/es venen a buscar l’alumne/a, per algun motiu justificat, 

signaran en el full en el que consta el dia i l’hora en la qual se l’emporten. Els pares/mares  esperaran  

que baixi el seu/va fill/a.  

e. Les faltes d’assistència de l’alumnat deuran ser degudament justificades pel pare/mare o tutor/a 

legal, amb una nota signada en l’agenda de l’alumne/a o en un full a part, on constarà el dia i el motiu 

de la falta d’assistència.  

f. En el cas de que un/a alumne/a tingui faltes sense justificar, a partir de les 10 faltes, es contactarà 

amb al família, mitjançant entrevista, per tal de tractar del tema i arribar a una solució. Si la situació 

persisteix, es considerarà com un cas d’absentisme i es derivarà el tema als Serveis Socials.  

Secció 7 Pla d’acollida 

Pla acollida d’alumnes de P-3  

a. En el mes de juny  desprès de la matricula al pares se’ls farà una reunió informativa amb presencia 

del psicopedagog de l’ EAP , direcció, coordinadora d’infantil i presidenta de AMPA. 

b. Durant el mes de juny – setembre els/les tutors/es es reuniran amb les mestres de la llar d’infants 

dels alumnes per intercanviar informació.  

d. Al començament de curs, es farà la reunió de P3.  
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e. Inici de curs: horari d’adaptació aprovat en C. Escolar.  

f. Entrades i sortides especials per l’horari  d’adaptació.  

g. Durant els primers dies, les tutores, rebran suport per part dels professors/es de reforç i d’educació 

especial.  

Pla d’acollida d’alumnes nous  

 S’aplicarà el Pla d’Acollida elaborat pel  centre  

Pla d’acollida famílies noves  

a. Entrevistes informatives amb el secretari/a o tutor/a aula acollida en el període de   preinscripció o 

en el moment del trasllat.  

 b. Lliurament de la documentació necessària.  

Pla d’acollida professorat nous 

a. Reunió inicial amb l’equip directiu. 

b. Visita de l’escola i presentació al claustre  

c. Reunió amb els coordinadors i equip directiu per lliurà la carpeta d’acollida 

Secció 8 Horari del centre 

 Horari de l’alumnat    

Es defineix com a horari de classes de l’alumnat el corresponent a l’horari propi de l’ensenyament-

aprenentatge del currículum establert que inclou el temps d’esbarjo.  

L’activitat  d’aprenentatge,  en  el  sentit  d’assoliment  dels  objectius  i exercitació en els 

coneixements i les activitats bàsiques, es realitzarà dins de l’horari lectiu. El treball a proposar fora 

d’aquest horari pot consistir en activitats de reforç i/o ampliació.  Aquestes tasques no han 

d’obstaculitzar la necessària dedicació dels alumnes al lleure.  

Anualment, en el marc de la regulació del calendari escolar el consell escolar acordarà la fixació de 

l’horari escolar, així com dels dies de jornada  continuada segons els procediments establerts.  

Igualment, el consell escolar pot aprovar els horaris de determinades activitats de caràcter especial 

que per la seva naturalesa excedeixin els de la jornada habitual en les seves sessions de matí i/o 

tarda.  

Els horaris dels serveis i activitats extraescolars i complementàries, seran aprovades dintre de la 

Programació  General del Centre. Cap alumne que no estigui inscrit en els serveis i activitats 

extraescolars que es realitzin podran romandre dins el recinte escolar.  
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Durant la realització de les activitats escolars  i extraescolars  els pares o acompanyants no podran 

romandre dins el recinte.. 

Entrades al Centre 

Les hores d'entrada seran les 8,30 hores i les 15 hores (Primària) i les 9,30 hores i les 15 hores 

(Infantil). 

Els pares acompanyaran als nens fins a la porta exterior. Primària porta principal de l’escola i 

educació infantil per la porta lateral esquerra.  

Un cop s’hagin obert les portes exteriors, els alumnes de primes prepararan per a entrar 

ordenadament i els alumnes d’EI i CI faran les files corresponents. 

Els professors d'Educació Infantil i Cicle inicial entraran amb el seu grup classe. La resta d'alumnes 

dels altres nivells entraran ordenadament i els seus mestres els rebran a l'aula. 

Les portes interiors es tancaran a les 8,40 h. i a les 15:10 hores. (Veure apartat puntualitat). 

Preveient el retard esporàdic d'algun professor , la fila corresponent  a la seva tutoria o classe 

l'entraran els companys de cicle. Si és per malaltia o algun altre assumpte  i es pot saber amb 

antelació, serà el professor que lliura, segons la normativa de substitucions , el que entrarà la fila. 

Puntualitat 

Els alumnes i els mestres hauran d'arribar puntuals a l'Escola per no interferir en la bona marxa de la 

classe. 

La falta de puntualitat dels mestres serà controlada per la direcció i estarà regulada segons la norma 

vigent. 

L'arribada a l'Escola serà a les 8,30hores (Primària), a les 9, 30 hores (Infantil) i a les 15 hores. Un 

cop hagin entrat les files es tancarà la porta. Si s'arriba més tard  es considerarà una falta de 

puntualitat. 

En cas de que algun alumne arribi més tard d'aquesta hora haurà de justificar el seu retard d'alguna 

de les següents maneres: 

  1. Per escrit , mitjançant una nota de pare o mare o tutor. 

  2. Per trucada telefònica per part de pare o mare. 

  3. Que vingui acompanyat del pare o mare. 

En cas de donar-se de manera reiterada, es considerarà falta greu. 
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Si un alumne ha de sortir durant l'horari escolar per anar al metge o a un altre lloc, ha de portar una 

notificació signada pel pare/mare/tutor/a indicant l’hora i el motiu i l’ha de lliurar al tutor/a perquè 

n’estigui assabentat/da. Per poder sortir l’alumne/a del centre l’ha de venir a buscar el 

pare/mare/tutor/a o persona autoritzada. 

No pot haver-hi cap alumne pels passadissos en hores lectives ,a no ser que tingui permís d'algun 

professor. 

Sortides del Centre 

L'horari de sortides serà establert a principi de curs pel Consell Escolar . 

Les files seran acompanyades  per l'últim professor que els ha impartit classe fins a la porta de sortida 

de l'edifici . 

 Els nivells, acompanyats pel professor corresponent , aniran ordenadament pels passadissos i 

escales. 

Per tal de no interferir l'ordre de la sortida , els pares esperaran als seus fills a l'exterior del recinte 

escolar  

 A partir de 3r. de Primària els alumnes sortiran sols del centre.  

Educació Primària 

a. Entraran i sortiran sempre per la porta principal. Les portes s’obriran a les 8,30 i a les 15h i es 

tancaran cinc minuts després.  

b. L’alumnat entrarà directament al centre amb l’ordre degut. L’entrada serà controlada fins arribar a 

l’aula per professorat situat estratègicament que vetllarà per l’ordre degut. 

c.  A partir de 3r. de Primària els alumnes sortiran sols del centre. 

Educació Infantil 

a. Els alumnes d’Educació Infantil es lliuraran a les famílies o persones autoritzades per les mateixes.  

b. És  responsabilitat  de  les  famílies  avisar  de  qualsevol  canvi d’acompanyant. A principi de curs 

es donarà un imprès per autoritzar a totes les possibles persones que puguin venir a buscar al nen/a.  

c. En cas de què algun dia no els sigui possible venir les persones autoritzades, ens haurà de portar 

una notificació indicant a la persona a qui autoritza o sinó qui se l’endugui haurà de signar un paper 

conforme es fa responsable.  

d. En el cas de que alguna família vulgui que l’alumne marxi sol o bé que es lliuri a un monitor 

d’activitats fora del centre, haurà d’autoritzar-ho per escrit.  
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e. L’alumnat que facin ús del dret a l’hora d’acollida de 8.30 a 9.30h entraran per la porta principal 

amb els seus germans 

f. Ni alumnes ni adults poden romandre en les instal•lacions del centre fora de l’horari lectiu sense 

estar inscrits a una activitat o amb el permís explícit de la Direcció.  

g. És molt important per a la bona marxa del Centre la màxima puntualitat en l’horari d’entrada i 

sortida. 

h. Pluja:  Es farà per la porta principal i  els  pares/mares,  acompanyaran  els  nens/es  fins  la  porta  

de la classe i els recolliran en la mateixa porta.  

Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del centre   

a. L’horari màxim de recollida dels alumnes es publicarà al quadern informatiu que es reparteix a totes 

les famílies a començament de curs.  

b. Quan passin cinc minuts en la recollida de l’alumnat, un cop acabat l’horari escolar, es procurarà 

contactar amb la família de l’alumne/a. Un cop esgotats sense efecte els  intents  de  comunicació  

amb  la  família  o  amb  els  tutors  legals,  transcorregut un temps prudencial , la persona que fins 

aquell moment hagi romàs a càrrec de l’alumne/a comunicarà telefònicament la situació a la guàrdia 

urbana o policia local i acordarà amb ells la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia.  

c. En últim terme, la direcció del centre comunicarà per escrit la situació als serveis socials del 

districte. D’aquesta comunicació n’haurà de quedar còpia arxivada en el centre, a disposició de la 

Inspecció.  

d. A criteri de la Direcció del centre, i en tot cas quan no hi hagi hagut solució efectiva a la reiteració 

de recollides tardanes després de la comunicació als serveis socials del districte, la direcció del centre 

n’informarà a la Direcció dels Serveis Territorials.  

 Horari del professorat al centre  

L´horari lectiu serà des de les 8.30h fins 13h per primària i de 9,30h fins les 13h infantil. al matí i des 

de les 15 h. fins a les 16.30 h. a la tarda infantil i primària .En cas de prèvia i aprovació del Consell 

Escolar les modificacions horàries es realitzaran segons les disposicions legals que constin en el 

calendari escolar de cada curs. 

Els mestres tindran una hora de dedicació al centre  diària.+ 

Els professors tindran l'horari laboral setmanal establert amb caràcter general per als funcionaris de 

La Generalitat.  

La distribució setmanal d'aquestes hores serà la següent: 

a.Docència: 25H 
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Dins de l'horari lectiu ,els professors que disposin d'alguna hora sense nens, l'hauran d'aprofitar per 

dur a terme tasques que reverteixin a l'escola i que signifiquin una  millora en el funcionament 

d'aquesta. La dedicació concreta de les esmentades hores serà  proposada cada curs  per l'Equip 

Directiu i s'inclourà dintre del pla anual del Centre després de ser aprovada pel Claustre de 

Professors i Consell Escolar. 

b. Reunions i documentació:5H 

Són les hores no lectives referides a: 

Reunions de Claustre, de Coordinació, de Cicle o d'Àrea, d'Avaluació, del Consell Escolar, de 

Comissions, etc. ... 

Activitats relacionades amb la tutoria dels alumnes (Entrevistes amb els alumnes i els seus pares , 

documentació acadèmica , etc.). 

Col•laboració en la realització d'activitats complementàries . 

c. Altres activitats:7,5H 

Altres activitats relacionades amb la docència ( preparació de classes, correcció, formació permanent 

reunions pedagògiques fora del Centre , etc. ...) que no han de ser realitzades necessàriament en el 

Centre , ni cal que tinguin horari fix. 

Les activitats assenyalades en el punt “b” es realitzaran d´acord amb el calendari establert per l´equip 

directiu i s´inclouran en la programació general del centre. 

Reduccions de jornada 

Cada curs es valorarà en nombre de de reduccions i necessitats d’ aquests  professors per elaborar 

els seus horaris sense perjudici per  l’alumnat. 

Com criteri  general, tots els professor que gaudeixin d’ una reducció de jornada han d’ assistir al 

centre tots els dies de la setmana i les reduccions de  2/3 també  una tarda. 

Diners i altres objectes   

a. En principi ni al recinte escolar ni fora d’ell, en les sortides programades, no es poden portar 

objectes, ni diners, si no es el cas que aquest fet hagi sigut autoritzat o recomanat  pels mestres 

responsables de la sortida.  

b. La correcta utilització d’aquest  i la responsabilitat en el seu ús és de l’alumne.  

c.  No està permès portar ,per part dels alumnes,  telèfons mòbils i aparells semblants en horari lectiu. 

  Incidents, accidents, lesions i malalties  

a. El professor que es trobi dirigint o vigilant una activitat escolar, extraescolar o complementària en la 

qual tingui lloc un accident, haurà d’atendre la situació produïda amb els mitjans de què pugui 
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disposar, actuant en tot moment amb la diligència deguda, conforme al que estableix la normativa 

vigent.  

b. En cas d’intervenció davant una urgència s’actuarà segons el protocol d’actuació en casos greus 

aprovat pel consell escolar:  

-  Valoració inicial de l’alumne/a.  

-  Netejar amb aigua i sabó.  

-  Comunicació via telefònica a la família  

- Trasllat al CAP o servei d’urgències El trasllat el farà el mare/mare o tutor del l’alumne  si ha estar 

localitzat , en el cas de no localització del pare/mare o tutor de l’alumne serà el mestre que tingui la 

responsabilitat en aquell moment .  

c. Durant el temps que es localitza i fa acte de presència la família, i entenent que en aquest moments 

els nens/es són responsabilitat directa de l’escola, es seguiran les recomanacions que directament li 

faci el consultor mèdic alertat.  

d. També  es prendran les mesures adients - si escau - per tal que tots els alumnes romanguin 

atesos.  

e. El director del centre avisarà, tan aviat com sigui possible, el/la directora/a dels SSTT del 

Departament d’Educació, a  fi que l’òrgan competent pugui prendre les mesures adients de protecció 

de l’alumne accidentat, si escau, i assabenti els pares, la mare o els tutors, o terceres persones 

perjudicades, sobre els fets ocorreguts i el procediment establert per reclamar en via administrativa.   

f. El procediment per dur a terme les actuacions previstes a l’apartat anterior consisteix, 

essencialment, en la presentació, per part del pare, la mare, tutors legals o tercers interessats, d’un 

escrit de reclamació adreçat al conseller d’Ensenyament, davant el/la Directora/a territorial-  A aquest 

escrit, els  particulars  han    d’adjuntar-hi  qualsevol  document  acreditatiu  dels seu dret i un detall 

sobre l’estimació del perjudici ocasionat. En el cas concret d’accidents soferts per alumne, els 

interessats presentaran una fotocòpia del llibre de família o del document judicial de la representació 

legal del menor, certificat mèdic de lesions, justificació i avaluació de les despeses originades o que 

es puguin originar, en ocasió de l’accident, i altra documentació que considerin pertinent.   

g. El/la directora/a del centre formalitzarà el comunicat de la possible lesió en els béns o drets dels 

particulars, i, sempre que hi concorrin les circumstàncies que  puguin  donar  lloc  a  responsabilitat  

civil  de  l’Administració,  ho traslladarà a la corredoria d’assegurances tan aviat com sigui possible.   

h. El/la directora/a haurà d’elaborar un informe detallat dels fets i circumstàncies que van envoltar 

l’accident. Per elaborar-lo tindrà en compte la versió dels fets donada - i posteriorment ratificada per 

escrit - pel professor/a que tenia  
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encarregada la direcció, la vigilància o la custòdia de l’alumne en el moment de produir-se l’accident, i 

les informacions verbals o documentals de què es pugui disposar.   

i. Aquest informe s’ha de trametre, immediatament, al/la directora/a dels Serveis Territorials.   

j. Els nens i nenes no podran venir a l’escola amb febre o qualsevol malaltia contagiosa, conjuntivitis, 

polls o qualsevol tipus de paràsit. Es trucarà a les famílies perquè  vinguin a buscar el nen/a que es 

sospiti que pot oferir perill de contagi. En aquests casos podrà tornar a l’escola amb el certificat mèdic 

corresponent.   

k. En el cas que s’hagi d’administrar alguna medicació dins l’horari escolar, podran entrar els pares o 

tutors. Si el medicament ha de ser administrat pel tutor/a de l’alumne/a, caldrà que els pares ho 

demanin per escrit i presentin l’informe mèdic amb el diagnòstic de la malaltia i com s’ha d’administrar 

el medicament (dosi, temps…).  

l. Cada inici de curs les famílies ompliran la Fitxa Sanitària del seu fill/a. És responsabilitat dels pare 

notificar qualsevol modificació i actualització.  

m.L’escola participarà en els programes de salut del districte al igual que la campanyes que potencien 

el menjar saludable. 

Farmaciola 

L’escola en consergeria té una farmaciola , en cas de necessitat , el conserge facilitarà els seu 

contingut als membres de la comunitat escolar . Vetllarà amb la col·laboració del coordinador de 

riscos laborals per la reposició. 

Aniversaris  

a. Els alumnes d’Educació Infantil poden portar esmorzar saludable per repartir entre els companys a 

l’hora d’esmorzar, previ avís a la tutora. Tots els dies excepte els divendres.  

b., No es reparteixen invitacions de festes a l’escola si no és per tota la classe.  

c. No es poden portar llaminadures.  

e. Els aniversaris a l’ escola es celebraran  educació infantil i a primària  fins a cicle mitjà , concentrant 

els dia a un dia mensual per fer a la festa a l’aula. Cada cicle acordarà a inici de curs el dia mensual.   

Vestuari 

 La roba que vesteixin els alumnes ha de ser adient a l’activitat que s’ha de realitzar a l’escola. 

Normes d’Organització i Funcionament del centre (NOFC) 

No es permetran indumentàries inadequades o que impossibilitin la realització de totes les activitats 

curriculars, la comunicació interpersonal, la identificació personal, la seguretat personal o la dels 

altres.  
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No es permetran ni toleraran símbols que exaltin la xenofòbia o el racisme, o que promoguin 

qualsevol tipus de violent 

- BATES: Els alumnes d’ EI i de CI han de portar bata obligatòria tota la jornada escolar excepte 

els dies que facin educació física que han de portar la samarreta de l’escola i els dies de molta 

calor. 

- Els monitors de menjador han de fer complir les mateixes normes. 

- Els alumnes portaran la samarreta de l’escola en les sessions d’educació física. 

- Els alumnes portaran la samarreta de l’escola quan facin alguna sortida o activitat fora del centre  

Capítol 2 Serveis escolars 

Secció  1 Servei de menjador 

El centre disposa de menjador escolar, que s'organitza d'acord al que disposa el Decret 160/1996, de 

14 de maig, seguint el preceptiu pla de menjador escolar que l’empresa responsable elabora a 

l'efecte. 

 Aquest pla seguirà criteris alimentaris i educatius, i inclourà tant l'organització dels àpats com el 

desenvolupament d'activitats educatives de lleure per part de l'alumnat.  

El funcionament i gestió del menjador escolar és responsabilitat de la empresa coordinat amb la 

direcció i aquesta amb la comissió de menjador. La gestió econòmica  es portada des de secretaria. 

El funcionament del menjador escolar segueix les directrius del consell escolar del centre i sota el 

control i supervisió de la comissió de menjador del Consell Escolar. El document “Pla de 

funcionament del menjador”  recull l’organització concreta de grups, horaris, espais disponibles, etc. 

del centre.  

Pel que fa a l'alumnat, aquest es regirà per les normes generals i també les  pròpies de l’empresa  

Com norma general qualsevol incident a l’hora de menjador serà ates primer pel monitor que està 

amb l’alumne, el qual informarà al  coordinador/a de menjador i esta al tutor i cap d’estudis. 

Les mesures a prendre  tant d’atenció per accident com de convivència   del centre  seran  les 

establertes en aquestes NOFC amb la presencia els responsables del servei. (coordinador/a i 

monitor/a ) 

L’horari de menjador ocupa la franja intel·lectiva de migdia, temps en què l'alumnat està sota la 

responsabilitat de l'equip de monitores que l'empresa estipuli.  

És responsabilitat de l’empresa adjudicatària vetllar pel manteniment, conservació i reparació si 

s’escau, dels materials del centre que es puguin malmetre pel seu ús en horari de menjador.  
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Secció 2 Servei d’Acollida Matinal 

El centre disposa del servei d’acollida matinal de 7.30h a 9.30h . El seu funcionament i organització 

es portada per l’AMPA . i aprovada en el Consell Escolar. 

Secció 3 Servei de Reutilització de llibres  

 Aquest servei persegueix la consecució d’aquests objectius:   

a. Introduir els alumnes en la cultura de la reutilització i reciclatge: estalvi de primeres matèries, 

reducció de residus …  

b. Fomentar el consum responsable i solidari.  

c. Aprendre a fer un bon ús dels llibres procurant conservar-los en les millors condicions possibles.  

d. Ser un ajut per a l’economia familiar.  

L’AMPA del centre  des de la comissió és l’encarregada de gestionar la reutilització de llibres de text . 

recollida i manteniment dels llibres 

La participació és voluntària i, cada fi de curs els/les alumnes entreguen els llibres per a la seva 

reutilització. 

En el cas que, degut al mal ús, un alumne faci malbé un llibre i que ja no es pugui reutilitzar, la família 

estarà obligada a reposar-lo.  

Secció 4 Servei de reprografia  

El centre disposa d’un servei de reprografia a disposició del professorat, que té l’obligació de vetllar 

per un consum responsable d’aquest recurs, tot procurant tot el possible el consum o bé fent les 

còpies a doble cara. Les fotocopies les realitzarà el/la conserge. 

 

Capítol 3 Coordinació PRI/SEC i Ed. Infantil/Escola Bressol 

Secció 1. Coordinació Escola Bressol-Etapa Infantil 
En aquestes coordinacions hi participen les Coordinadores de Etapa Infantil de les Escoles de 

Primària i les directores de les Escoles Bressol, es reuneixen un cos al mes. 

 

Els objectius generals de la coordinació són: 

1. Promoure l’escola de barri. Fomentar l’escola bressol i l’escola de primària, de manera que les 

famílies usuàries de l’escola bressol passin a l’escola de primària on està ubicada. 

2. Desenvolupar i compartir projectes que facilitin el coneixement, la col·laboració i la comunicació 

entre els dos cicles d’educació infantil. 

3. Fomentar activitats que facilitin el desenvolupament de vincles entre el personal docent de les 
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diferents escoles. 

4. Donar suport a projectes que ajudin a crear un diàleg educatiu compartit, una coherència d’etapa, 

potenciant metodologies de treball comunes. 

5. Promoure accions que estableixin enllaços pedagògics entre un cicle i l’altre, i marquin una 

continuïtat docent de qualitat al barri. 

Secció 2. Coordinació Primària Secundària 
La coordinació educativa entre les Escoles (3-12 anys) i els Instituts (12-16 anys) ha esdevingut una 

prioritat del sistema docent, amb l'objectiu de dotar de continuïtat pedagògica el procés educatiu que 

segueixen els alumnes durant la seva escolaritat obligatòria, i així queda reflectit a les Instruccions 

d'inici de cada curs escolar. 

A l’inici de curs s’organitzen les tasques i es fa calendari de les actuacions a fer amb els alumnes de 

sisè que marxen a Secundària. 

En aquestes actuacions hi participen la Cap d’Estudis, el psicopedagog de l’EAP i les tutores de sisè i 

el Cap d’Orientació de l’ Institut 

Les actuacions són: 

1. Detectar alumnes que ha de valorar l’EAP:  ( Reunió EAP- Tutor - Educació Especial   

Reunió Equip directiu- EAP per revisar el procés del traspàs que farà l’escola referent als alumnes 

de sisè) 

2. Xerrada de la Cap d’estudis de l’Institut i psicopedagog de l’EAP per els pares . 
 

3. Fer llistat dels instituts on han faran la preinscripció els alumnes de sisè. 
 

4. Anar fent el seguiment de les preinscripcions. Fer seguiment dels alumnes que no la fan, 
insistir abans que acabi el termini. 
 

5. Elaboració dels informes de sisè, segons el model de Nou Barris. 
 

6. Lliurament dels informes i resultats proves de sisè a l’IES. (Responsabilitat del tutor i equip 
directiu) 
 

7. Reunió Coordinació psicopedagoga  Picasso per fer el traspàs d’alumnes amb el tutor , cap 
d’estudis i membres de l’IES. 

 

8. Alumnes matriculats fora de zona: fer arribar els informes. (Equip directiu) 
 

9. Comprovar llista provisional pre-inscripció IES. (Equip directiu) 
 

Els centres han de garantir el traspàs de tota la informació rellevant, inclòs l'informe de la prova de 6è  

de primària i molt especialment la d'aquells alumnes amb necessitats educatives especials, i si cal es 

demanarà l'assistència dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògica. 
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Capítol 4  De les queixes i reclamacions. (Instruccions d’inici de curs)  

Secció 1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin 

l’exercici professional del personal del centre.  

Quan els pares estiguin en desacord amb l’actuació del personal del centre, cal que primer lloc parlin 

amb el/la professor/a amb qui tinguin la discrepància. En cas de no trobar punts d’acord, cal parlar 

amb el tutor/a i en darrer terme si és necessari, amb la direcció del centre.  

De qualsevol reunió s’haurà de deixar registre escrit amb l’especificació dels acords presos. Si tot i 

així no s’està d’acord i es vol presentar una queixa formal, cal fer un escrit de queixa adreçat a la 

direcció que ha de contenir la identificació de la persona o persones que el presenten, el contingut de 

la queixa, la data i la signatura, i, sempre que sigui possible, les dades, documents o altres elements 

acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fa referència.  

La resposta a les queixes s’ha de donar amb la màxima celeritat possible evitant sobrepassar el plaç 

d’una setmana.  

Secció 2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs.  

Els pares i mares poden discrepar amb el/la mestre/a corresponent respecte a les qualificacions 

obtingudes pels seus fills.  

En cas de no coincidir amb la resolució final que el mestre/a hagi pres, poden presentar al·legacions 

escrites. Els escrits de queixa sobre les qualificacions obtingudes pels alumnes ha d’adreçar-se a la 

direcció del centre i han de contenir la identificació de la persona o persones que el presenten, el 

contingut de la queixa, la data i la signatura, i les dades i/o documents en les que es basa la queixa.  

Secció 3. Impugnació de decisions del òrgans i personal del centre.  

 Els escrits d’impugnació de les decisions preses pel personal del centre, s’hauran de dirigir a la 

direcció amb les dades descrites a la secció 1.  

Els escrits d’impugnació de les decisions preses per la direcció, es dirigiran al director dels SSTT o a 

inspecció.  

 

Capítol 5. Gestió econòmica-administrativa del centre 

 Secció 1.Gestió administrativa i acadèmica 

De la documentació acadèmica. El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics 

relatius a la documentació de l'alumnat, que compren la documentació acadèmica i la de gestió, de 

l'arxiu individual i relativa als grups d'alumnes.  

A secretaria hi ha un arxivador per cada grup classe on es guarda la documentació dels alumnes. 
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Cada alumne disposa d’un portafoli on es guarda la seva documentació personal:  

- Primària: Fitxa dades bàsiques, informe final de curs, informe final de cicle, mesures d’adaptació 

curricular i informes EAP si es el cas, autorització pàgina web, opció religió, documents judicials 

si es el cas, informes mèdic si és el cas. En el cas d’alumnes vinguts d’un altre centre també hi 

ha la documentació enviada per l’altre centre (informe personal de trasllat i historial acadèmic).  

Les notes de cada trimestre es guarden en format PDF per si es necessiten les dades en algun 

moment.  

 

- Infantil: fitxa dades bàsiques, resum escolarització individual, informe global individual de final 

d’etapa.  

Qualsevol mestre pot consultar la documentació del seu alumnat, sense treure-la de les dependències 

d’administració. Tasques: actes, acords, registre de matrícula, documents d’avaluació d’alumnat, 

llibres de correspondència, llibres d’absències i permisos, llibres d’actes (claustres i consells), 

certificats, registres, compulses, arxius, inventari, custòdia de documents... 

Secció 2 Gestió econòmica 

El/la secretària de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre, amb el vist-i-plau de 

la directora (elaboració pressupost, seguiment del mateix, pagaments, liquidació...), amb el programa 

de gestió SAGA.  Quan algun mestre realitzi una compra per la classe o per l’escola, haurà de 

demanar sempre la  factura de la compra. Si és un tiquet de compra,(per separat de les compres 

personals), hi ha de figurar de forma clara el NIF de l’establiment, el concepte de la compra i l’import. 

Els pagaments es faran un dia a la setmana a determinar cada curs en funció de l’horari de secretaria.  

Tasques: pressupost, modificacions, justificació anual de despeses, comptes bancaris, caixes 

d’efectiu, pagaments, xecs, traspassos, comptabilitat, extractes, resums i llibres de comptes, 

conciliacions, aportacions, subvencions, extra pressupostaris, contractes, dietes i desplaçaments, 

retribucions, declaracions hisenda. 

 

Secció 3. Gestió de personal  

Relació amb l’auxiliar administratiu i el conserge, tramitació de documentació de: llicències, permisos, 

absències, retards, encàrrecs de servei, baixes laborals (si s’escau),... 
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Secció 4. Calendari de tasques 

Primer trimestre 

 Setembre  Octubre  Novembre  Desembre 

Revisar matrícula i assignació a grups-

classe 

Actualització dades religió, llengua 

estrangera 

Actualització dades NEE 

Actualització dades alumnat i famílies 

Elaboració de llistats 

Actualització dades docents i càrrecs 

Revisar permisos PUC 

Donar correus XTEC 

Petició documents alumnes traslladats 

 

Tramesa càrrecs no directius 

Quotes sortides i material 

Pla anual 

Tramesa dades matrícula (al 

llarg del primer trimestre) 

 

Obrir avaluació primària 

Presentació pressupost 

Tancament del llibre 

d'entrades i sortides 

correspondència 

1r informe primària 

Tancar 1a avaluació 

primària 

Pagament material fungible 

(AMPA) 

Segon trimestre 

 Gener  Febrer  Març 

 Obrir 1a avaluació infantil  

Aprovació pressupost  

Jornades portes obertes  

Obertura del llibre d'entrades i sortides 

correspondència 

 1r informe infantil 

 

Tancar 1a avaluació infantil 

Tancament pressupost  

Presentació Declaració 347 a 

Hisenda 

Obrir 2a avaluació primària 

 

2n informe primària 

Preinscripcions 

Presentació liquidació de pressupost  
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Tercer trimestre 

 Abril  Maig  Juny  Juliol 

Tancar 2a avaluació primària. 

Publicació llistes preinscripció i 

reclamacions. 

Revisió llistat de llibres per al 

curs següent. 

  

Llistes definitives d'admissions 

Confirmació de plaça 

Obrir 3a avaluació primària i 2a 

d’infantil 

 

Obrir avaluacions finals de 2n, 4t i 

6è de primària. 

 

Informes: 3r primària i 2n d’infantil 

Acta d'avaluació a SAGA: final de 

cada cicle 

Preparació del curs següent a 

SAGA 

Matriculació  

Memòria del curs 

 

 Tancar avaluacions 

Promocionar alumnes 

a SAGA 

Tancar el curs 

Pagament material 

fungible (AMPA) 

 

Secció 5. Documents de gestió acadèmica en cas de trasllat de centre per part d’un 

alumne. 

Cal fer el registre  (a l’Expedient Acadèmic de l’alumne o  Llibre de registre corresponent)  

en el cas de sortida del documents: Llibre d’escolaritat, Historial Acadèmic i l’Informe Personal de 

Trasllat. 

Tots els documents signats pel Tutor i amb el vist i plau del Director/a. 

  

S’envia a  l’Institut 

(si ens ho demanen) 

 

S’envia a l’escola 

(si ens ho demanen) 

 

S’entrega als pares 

 

ALUMNES  

De 6è (final de cicle) 

QUE VAN A SECUNDÀRI 

Historial Acadèmic  

Informe individual d’etapa 

 

(Fer registre de sortida) 

  

Historial Acadèmic. 

 

 

ALUMNES  

DE PRIMÀRIA  

    

 Historial Acadèmic 

(en el cas d’acabar el  cicle)                                                                       

Cal treure la data de finalització del pla. 

Informe personal per trasllat (cal posar a 
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De 1r a 6è 

QUE ES TRASLLADEN A 

UN ALTRE ESCOLA 

 2n final cicle inicial 

 4t final cicle mitjà 

 6è final cicle  superior  

mà les competències bàsiques 

(veure P:/secretaria/Docs FIG) informes  

curs anterior 3r. trimestre) 

 

ALUMNES QUE MARXEN 

AL SEU PAÍS 

  

Historial Acadèmic 

 

Informes d’avaluació (si s’escau) 

 

Secció 6. Registre de facturació 

El registre de les factures i aportacions econòmiques es comptabilitzen amb el programa SAGA. La 

facturació es recull per l’ordre numèric que estableix SAGA i es custodia a la secretaria del centre.  

Amb la mateixa comptabilitat s’adjunten els extractes del banc i, al finalitzar l’exercici econòmic, 

s’adjunten les xequeres amb les operacions realitzades. 

Tots els pagaments en concepte de sortides escolars i la seva gestió ha de passar per secretaria 

atraces dels coordinadors . Qualsevol reserva i pagament s’ha d’efectuar previ avís a Direcció i 

Secretaria del centre amb còpia al correu de l’escola de les gestions fetes i informant dels acords i 

condicions establerts amb l’empresa contractada. 

Secció 7. Comptes bancaris 

El centre disposa de tres comptes bancaris a “la Caixa”. 

- Escola 

- Sortides 

- Menjador 

TITOL VIII DELS PROJECTES D’ESCOLA. 

 L’escola  porta a terme cinc projectes que es desenvolupen  cada cus en diferents actuacions en el 

PGA . Aquest projectes tenen de base  els objectiu del Projecte de Direcció i  els trets d’identitat del  

Projecte educatiu de Centre: 

- Mus-E 

- Arts escèniques 

- Bus a peu 

- Agenda 21 

- ESCOLTA’M 
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Títol IX RECURSOS FUNCIONAL 

Capítol 1. Acord de coresponsabilitat 
Actualment a l’escola hi ha l’acord de coresponsabilitat (2012-2016). La programació general de 

centre present els objectius , estratègies i actuacions d’aquest Acord de Coresponsabilitat, al igual 

que aquest té present   els objectius,  estratègies i actuacions del Projecte de Direcció 

Capítol 2  La Programació General de Centre 
La Programació General de Centre serà elaborada anualment per l’Equip Directiu, en el marc del 

PEC, aprovat pel Consell Escolar, i recollirà les propostes que tant el Claustre com el Consell Escolar 

hi facin.  

La programació General haurà d’incloure, com a mínim, els objectius i activitats del centre.  

L’Equip Directiu presentarà La Programació General al Consell Escolar per a la seva aprovació. Les 

activitats programades i el calendari de reunions es podran modificar mitjançant l’aprovació del 

Consell Escolar.   

La Programació General de les activitats docents correspon al Claustre, el qual determinarà, en els 

mesos de juny – juliol les orientacions generals que hauran de considerar-se vista al curs següents i 

que aprovarà el Consell Escolar.  

El professorat planificarà per a cada nivell i cicle, i d’acord amb les indicacions del Claustre, les 

activitats d’ensenyament aprenentatge del curs.  

L’horari setmanal haurà de ser aprovat per l’Equip Directiu i s’incorporarà a la Programació General. 

Capítol  3 Carpeta d’aula 

Recull tots els registre de les activitats sistematitzades , els mínims de les àrees instrumentals, 

incidències de grup-classe, entrevistes de pares , informació de la classe general 

ANNEX 12 

Capítol 4 Carpeta del professor 

Recull tots els protocols , que es fan servi a l’escola, d’activitats, sortides, entrevistes... documents ( 

NOFC) I historia de l’escola. 

ANNEX 13 
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TITOL X DELS RECURSOS MATERIAL 

Capítol 1 Material i llibres 

El material escolar dels alumnes és socialitzat: l’escola l’adquireix i les famílies paguen una quota 

anual que és aprovada pel Consell escolar.  

Els llibres de text de de les àrees de llegua catalana, castellana , anglès  i medi de  cicle mitjà i cicle 

superior són socialitzats: 

.L’escola vetllarà per a què tots els alumnes tinguin material i llibres facilitant el pagament fraccionat 

de les quota corresponents. L’escola avançarà els lots de llibres i materials sempre que la família hagi 

efectuat un pacte amb serveis social o amb l’escola .  

La família haurà de complir el compromís pactat a principi de curs.(pagar una quantitat determinada 

cada mes, o dos mesos...en funció del cas. 

Capítol 2 Us de les instal·lacions del centre. 

L’ escola tindrà present aquest decret i articles quan sigui necessari parlar en el claustre i consell 

escolar de l’ ús de les instal·lacions.  (Decret 102/2010 Art. 53 i 54)  

 

Secció 1 Criteris a què s'ajusta l'ús social dels centres públics  

a. El Departament d'Educació, els ajuntaments i els centres públics promouen l'ús social dels edificis i 

instal•lacions dels centres educatius públics, fora de l'horari escolar, per part de persones físiques o 

jurídiques sense ànim de lucre, per a la realització d'activitats educatives, culturals, artístiques, 

esportives o altres de caràcter social i que no suposen l'establiment d'obligacions jurídiques 

contractuals o de qualsevol altra mena. Amb aquest efecte, sempre que sigui possible s'han d'agilitar 

les tramitacions que s'estableixen en aquest capítol i establir, quan escaigui, les modificacions 

pertinents en l'accés a les instal•lacions dels centres. 

b. L'ús social dels centres públics no ha d'interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries dels 

centres dins l'horari escolar. Amb aquests efectes, s'entén per horari escolar el període temporal que 

comprèn l'horari lectiu, l’intel·lectiu del migdia, així com el període anterior o posterior a l'horari lectiu 

en què es desenvolupen activitats, siguin extraescolars o complementàries, aprovades pel consell 

escolar i previstes en la programació anual del centre.  

Secció 2 Requisits i procediments per a l'autorització de l'ús social dels centres públics  

a. Correspon a la direcció del centre resoldre motivadament sobre l'ús social quan,   excepcionalment, 

hagi de tenir lloc dins de l'horari escolar, sense perjudici de l'acord previ de l'ajuntament quan tingui la 

propietat demanial de l'escola o centre educatiu de què tracti.  

b. Correspon als ajuntaments resoldre sobre l'ús social, fora de l'horari escolar, dels edificis de les 

escoles i altres centres educatius dels quals en tinguin la propietat demanial. Quan la realització de 
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l'activitat requereix, a més, l'ús d'equipaments o material del centre, la titularitat del qual és de la 

Generalitat de Catalunya, es requereix la prèvia conformitat expressa de la direcció del centre. 

L'ajuntament, prèviament a la realització de l'activitat, notifica a la direcció del centre l'autorització 

concedida. L'ajuntament adopta les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i neteja 

dels locals i instal•lacions emprades, respon que els equipaments i materials del centre eventualment 

emprats per a l'exercici de l'activitat romanen en perfecte estat d'ús i garanteix que, si l'activitat 

comporta despeses per al centre, qui utilitzi les instal•lacions del centre compensa el centre per les 

despeses ocasionades.  

c. Correspon al director o directora  de qualsevol  centre públic la propietat demanial del qual és de la 

Generalitat, autoritzar l'ús social de les instal•lacions del centre fora de l'horari escolar, així com 

revocar-ne l'autorització quan no es respectin les condicions en què va ser atorgada o no se n'apreciï 

l'ús social. Així  

mateix, la direcció del centre pot subscriure convenis amb persones físiques o jurídiques sense ànim 

de lucre per afavorir l'ús social d'aquests centres, d'acord amb els criteris que hagi aprovat el consell 

escolar del centre. En tot cas, l'ajuntament del municipi on és el centre n'és l'usuari preferent.  

d. Quan escaigui, la direcció dels centres a què es refereix l'apartat anterior fixa l'import de la 

compensació econòmica derivada de l'activitat a desenvolupar, la qual ha de respondre a la finalitat 

de donar cobertura a tota la despesa generada, tant corrent com de reposició de material i de 

reparació d'instal•lacions i equipaments eventualment malmesos, d'acord amb els criteris aprovats pel 

consell escolar . No es poden destinar altres recursos propis del centre per fer front a les despeses 

derivades de l'ús social dels seus edificis, instal•lacions o serveis.  

e. Les persones físiques o jurídiques autoritzades per a l'ús d'edificis, instal•lacions o serveis dels 

centres educatius públics han de contractar, en tots els casos, una pòlissa d'assegurances que 

cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l'ús i de l'activitat i pels 

danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització, per unes sumes assegurades 

mínimes de 150.000 euros per víctima individual i de 1.200.000 euros per sinistre, que el Govern pot 

actualitzar periòdicament.  

f. Contra les resolucions de les direccions dels centres es pot presentar recurs davant la direcció dels 

serveis territorials del Departament d'Educació, o de l'òrgan competent del Consorci d'Educació de 

Barcelona, la resolució dels quals posa fi a la via administrativa.  

g. El Departament d'Educació ha d'establir, amb criteris d'analogia, el procediment d'autorització de 

l'ús social dels centres públics de la Generalitat en els casos de propietat demanial no previstos en 

aquest article. 

Capítol 3 Pla d’emergència del centre 

a. El Centre disposa de pla de emergència.   
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b. Cada curs escolar es fa mínim un simulacre d’emergència, en horari lectiu  

c. L’informe de les  valoracions del simulacre, elaborat per el/la coordinador/ a  de  riscos  i  el/la  

Director/a  s’envia  al  Consorci D’Educació. 

TÍTOL XI  DISPOSICIONS FINALS  

Primera. Interpretació del reglament  

Es faculta el/la director/a per a la interpretació de les NOFC.  

Segona. Modificacions  

a. Aquestes NOFC són susceptibles de ser modificades per les causes següents: perquè no s’ajusti a 

la normativa de rang superior segons el control que efectua el Departament d’Educació, perquè canviï 

la normativa de rang superior, com a conseqüència de la seva aplicació; per l’avaluació que en  faci  

el  Consell  Escolar,  perquè  concorren  noves  circumstàncies  a considerar o nous àmbits que 

s’hagin de regular.  

b. El  Consell  Escolar  ha  d’aprovar  per  majoria  les  modificacions   del reglament.  

c. .Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els òrgans de coordinació i 

l’AMPA.  

 Tercera. Especificacions del reglament   

a. Es  poden  elaborar  especificacions  de les NORF  que  no  suposin una  modificació  d’aquestes,  

a  càrrec  dels  òrgans  i  responsables  del desenvolupament de les funcions atribuïdes en aquestes.   

b. El Consell Escolar ha de conèixer i supervisar aquestes especificacions, en les quals podrà 

introduir modificacions, i que no seran vàlides ni aplicables en tant que contradiguin el contingut 

d’aquest reglament. 

Quarta.  Publicitat  

 a. Aquestes NOFC es difondran a tots els membres de la comunitat educativa se’n lliurarà una còpia 

a cada família i a cada membre del personal d’aquells apartats que els afecten directament en el 

moment de la seva aprovació i abans de l’entrada en vigor. El mateix es farà cada nou membre del 

personal i a cada nova família que s’incorpori  aquesta comunitat educativa.  

b. S’explicaran els punts més rellevants d’aquest reglament a l’alumnat, en el decurs de la normal 

activitat acadèmica, segons les respectives edats.  

c. Totes les modificacions que s’introdueixin tindran el mateix procés de difusió que s’ha descrit 

anteriorment.  
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d. El Consell Escolar vetllarà per tal que sempre es disposi d’exemplars del reglament i del seu resum 

actualitzats i a l’abast de qualsevol membre de la comunitat educativa.  

Cinquena.  Dipòsit  

a. Es dipositarà un exemplar del text d’aquestes NOFC als Serveis Territorials del Departament 

d’Ensenyament, que ha de vetllar per la seva adequació a la normativa vigent.  

b. Igualment es procedirà per a les modificacions de les NOFC.  

c. S’arxivaran i estaran a disposició de qualsevol membre del Consell Escolar la còpia de l’escrit amb 

què s’efectua la tramesa de dipòsit del reglament.  
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ANNEX 
 

1. ACTA AVALUACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

2. PROTOCOL REPETIDORS 

3. PROTOCOL ALUMNES NOUVINGUTS 

4. PROTOCOL DERIVACIÓ EAP 

5. PAT 

6. MODEL ENTREVISTA FAMÍLIES 

7. CARTA DE COMPROMÍS 

8. INFORMNE DISCIPLINARI 

9. SEGUIMENT DE CONDUCTES DISRUPTIVES 

10. DINÀMIQUES D’AULA 

11. ABSÈNCIES PROFESSORAT PERMÍS 

12. CARPETA D’AULA 

13. CARPETA PROFESSORAT 


