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TÍTOL I.  INTRODUCCIÓ 
 
 
Les presents normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) han estat elaborades 

per l’equip directiu del centre, amb l’aportació per part del claustre de criteris i propostes per 

a la seva elaboració, i aprovat pel Consell Escolar del Centre d’acord amb la normativa 

vigent. 

 

Entenem aquest document com una eina que ha de servir per regular la vida interna del centre 

i establir, de forma clara i coherent, les relacions entre els diferents sectors que formen part de 

la comunitat escolar, tot plasmant les regles que obliguin a tots els qui, d’una manera o altra, 

participin de l’acte educatiu, i garanteixi, al mateix temps, els drets que igualment la 

legislació vigent els otorgui. 

 

Com que aquestes normes regulen la realitat que en aquests moments envolta el procés  

educatiu del centre, s’hauran d’adaptar i canviar si aquesta realitat es modifica. 

 

Base legal  

 
LEC. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC 16.07.2009).  

 

Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els 

centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC 6.7.2006) [derogat l’art. 4 i el Títol 4 (arts. 

29 a 48) pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius]  

 

Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC 05.08.2010) 

 

ORDRE ENS/164/2016 de 14 de juny, ordre d’avaluació de primària 

 

DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema 

educatiu inclusiu, 
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TÍTOL II. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE CENTRE 
 
Article 1. Organigrama. 

D'acord amb la normativa vigent, l’organigrama del centre es configura de la següent manera: 
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Capítol 1 Òrgans unipersonals de govern 
 

Article 2. Les funcions del director/-a del centre 

2.1.Competències específiques 

 Representar el centre i l’administració educativa 

 Complir i fer complir les lleis i normes vigents. 

 Dirigir i coordinar les activitats del centre. 

 Formular la proposta inicial del PEC i les seves adaptacions. Desplegar, conjuntament 

amb el claustre, un currículum coherent amb el PEC. 

 Tenir cura de la gestió econòmica. 

 Designar  i cessar, si s’escau, l’equip directiu i la resta de càrrecs. 

 Assignar mestres als cursos, àrees i matèries. 

 Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la 

Programació general de centre i la memòria. 

 Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les normes 

disciplinàries corresponents. 

 Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del 

centre i dirigir-ne l’aplicació. 

2.2.Altres funcions 

 Vetllar per la dinàmica general del centre. 

 Coordinar les tasques de l’equip directiu. 

 Presidir i organitzar els claustres. 

 Presidir el Consell Escolar. 

 Ser l’ interlocutor del centre en les relacions amb entitats i/o persones. 

 Supervisar la dinàmica del menjador i el transport escolar. 

 Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del Projecte Lingüístic i els 

plantejaments educatius del PEC recollits en el Projecte de Direcció. 

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

comunicació en les activitats del centre. 

 Avaluar la seva tasca, la que es realitza en el seu àmbit i el grau d’assoliment 

d’objectius. 

 La resta que consten a l’article 142 de la llei 12/2009 d’educació. 

 

Article 3. Funcions del/la cap d’estudis: Són competències del /la  cap d’estudis: 

3.1.Competències específiques 

 Coordinar les activitats escolars del centre 

 Coordinar les activitats amb els centres de procedència dels alumnes i centres de 

secundària de l’entorn. 

 Coordinar activitats complementàries. 

 Elaborar l’horari: grups, professorat, espais... 

 Substituir el director/-a en cas d’absència. 

 Coordinar la realització de les sessions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació a 

fi d’etapa. 

 Altres encomanades pel director/-a, o pel Departament. 

 

 

 

 

 

 



9/61 

 
NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE  (NOFC) 
ESCOLA JAUME BALMES  2020 

3.2.Altres funcions 

 Vetllar per la convivència interna 

 Fer complir les normes a l’alumnat i aplicar les sancions dins la seva competència. 

 Conèixer i inserir en l’horari general les activitats extraordinàries no habituals. 

 Gestionar les guàrdies. 

 Coparticipar en la coordinació pedagògica del centre. 

 Responsabilitazar-se de la participació de l’alumnat. 

 Assignar professors i matèries d’acord amb la direcció i el PEC. 

 Avaluar la seva tasca i la que es realitza en el seu àmbit. 

 

Article 4. Funcions del/la secretari/a: Són competències del secretari/a. 

4.1.Competències específiques 

 Tenir cura de les tasques administratives. 

 Dur a terme la gestió econòmica. 

 Exercir la secretaria del Consell Escolar i del Claustre i aixecar-ne acta. 

 Estendre certificacions i documents oficials. 

 Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa del centre. 

 Confegir i mantenir l’inventari general del centre. 

 Vetllar pel manteniment i conservació del centre. 

4.2.Altres funcions 

 Vetllar per la correcta gestió de la reutilització de llibres de text. 

 Recollir les actes dels Consell Escolar, Claustre..., posar-les al lliure accés dels 

mestres del centre ( web, intranet...). 

 Avaluar la seva tasca i la que es realitza en el seu àmbit. 

 

 

Capítol 2 Òrgans col·legiats de participació 
 

Article 5. Funcionament dels òrgans col·legiats 

5.1.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  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.  

 

5.2. 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.  

 

5.3. 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. 
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5.4. 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).  

 

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

membres, amb un mínim de tres.  

 

5.6. 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.  

 

5.7 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).  

 

5.8. 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.  

 

5.9. 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 qui 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) 

 

 

Article 6. El Consell Escolar 

6.1. És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres i l’òrgan de 

programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. El presideix el director/a 

del centre que actuarà com a president/a. El secretari actuarà amb veu i sense vot. 

 

6.2. Dins del termini establert per la normativa reguladora, el director/a constituirà el Consell 

Escolar del centre i les seves comissions.  
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6.3. Els membres representants dels diferents sectors de la comunitat educativa seran renovats 

dins els terminis establerts per la normativa reguladora .  

 

6.4. Les reunions ordinàries se celebraran com a mínim una vegada al trimestre i les 

extraordinàries les vegades que siguin necessàries per raons d’urgència. A més, 

preceptivament, es farà una reunió a l’inici i al final del curs.  

 

6.5. Es podran convocar les comissions quan es cregui necessari i s’informarà als membres 

del consell escolar en la propera reunió.  

 

Article 7. Les funcions del Consell Escolar (art.127 LOE) 

 Aprovar i avaluar els projectes del centre. 

 Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjudici de les 

competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i organització 

docent.  

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

candidats. 

 Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix aquesta llei.  

 Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si 

s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, 

proposar la revocació del nomenament del director.  

 Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la 

normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director 

corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del 

centre, el consell escolar, a instància de pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i 

proposar-hi, si s’escau, les mesures oportunes.  

 Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat 

entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida 

personal, familiar i social.  

 Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar 

l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3.  

 Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les 

administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.  

 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.  

 Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració 

competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, i 

sobre els altres aspectes relacionats amb aquesta qualitat.  

 Qualsevol altra que li atribueixi l’Administració educativa.  

 Si per qualsevol motiu justificat un mestre o mestra  causa baixa com a membre del 

Consell Escolar, es procedirà a una nova votació per substituir-lo 

 Si per qualsevol motiu un pare/mare causa baixa com a membre del Consell Escolar, 

el substituirà la següent candidatura més votada en les darreres eleccions.  

La nova persona membre s'ha de nomenar pel temps que restava del mandat a la      

persona representant que ha causat la vacant. 
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Article 8. Comissions del Consell Escolar. 

 Comissió econòmica: Formada pel director/a, un representant dels professors, un 

representant del pares/mares, el representant de l'Ajuntament i el secretari/a. 

La comissió econòmica es reunirà dues vegades a l’any amb caràcter ordinari, 

preferentment a l’inici i al final de curs i, amb caràcter extraordinari, quan sigui necessari.  

En qualsevol comissió hi podran assistir altres membres de la comunitat educativa, per 

invitació del seu president/a.  

Les funcions de la comissió econòmica seran les d'estudiar, informar i elevar propostes al 

ple del Consell en assumptes relacionats amb la gestió econòmica del centre i dels seus 

serveis. No li són delegables l’aprovació del pressupost. 

 

 Comissió permanent: Formada pel director/-a,   el/la  cap d’estudis, 1 pare, 1 professor, 

el/la secretari/-a (amb veu i vot). Amb les competències que li delegui el Consell Escolar. 

De l’ús d’aquestes delegacions se’n donarà compte al ple del Consell Escolar en la 

primera sessió posterior que es realitzi. Entre d’altres funcions, una de les principals és la 

de donar el vist-i-plau a activitats i/o actuacions, que pel seu caràcter urgent, no permetin 

convocar a tots els membres del Consell, sempre que no es tracti de competències d’altres 

comissions. 

 

 Comissió de convivència i coeducació: Formada pel director o directora del centre, el 

secretari o secretària,  2 professor/-es 2 pare/s o mare/s elegits entre els membres 

d’aquests sectors del Consell Escolar, i que serà presidida pel director o directora. Podran 

participar en les seves reunions amb veu però sense vot, el cap d’estudis del centre i el 

mestre/a tutor/a de l’alumne/a afectat/ada. Les funcions d’aquesta comissió seran les que 

li encomana el Decret 279 de Drets i Deures dels alumnes i impulsarà mesures educatives 

que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 

El director/-a nomenarà l’ instructor/a dels expedients disciplinaris que afectin els 

alumnes d’aquest centre.  

 

 Comissió de menjador: Formada pel director, un mestre, un pare/mare i el secretari. La 

comissió de menjador té les competències que expressament li delega el Consell Escolar. 

Són funcions de la comissió de menjador: elaborar propostes sobre temes propis per 

presentar al Consell Escolar, tenint en compte els aspectes alimentaris i educatius, els 

relacionats amb l’organització i el funcionament del servei i d’acord amb els principis i 

objectius del projecte educatiu del centre. 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.  

Les que expressament li delegui el Consell Escolar. 

 

 I altres que es puguin crear. 

 

 

 

Article 9. El Claustre de mestres 

9.1. És l’òrgan propi de participació del professorat en la gestió i la planificació educatives 

del centre. Està integrat per la totalitat dels mestres que hi presten serveis i està  presidit pel 

director/a.  

 

9.2. Les reunions ordinàries se celebraran mensualment (orientatiu), el dia de les reunions es 

determinarà a l’inici de cada mes en el calendari mensual. Les reunions extraordinàries i per 
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motius d'urgència es celebraran tantes vegades com sigui necessari. Es preceptiu celebrar un 

claustre al començament i al final de cada curs escolar.  

 

9.3 Serà obligatòria l'assistència del professorat a totes les reunions sempre que se'ls hagi 

convocat reglamentàriament. En casos de força major la direcció excusarà la falta de 

presència del professor/a. 

 

9.4 Només podran ser tractats els punts que figurin en l’ordre del dia, llevat que en sigui 

declarada la urgència per acord de la majoria absoluta dels seus membres. El/la  secretari/-a 

del centre aixeca acta de cada sessió del claustre, que els membres del mateix podran 

consultar a la intranet del centre abans de la propera convocatòria, la qual ha de contenir la 

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

s’han tingut, els punts principals de les deliberacions, la forma i els resultats de les votacions i 

el contingut dels acords presos. Una vegada aprovada, l'acta passa a formar part de la 

documentació general del centre, que podrà ser consultada per tots els seus membres. En el 

cas que cap membre del claustre no hagi manifestat cap desacord, l’acta és aprovada 

automàticament. L’acta ha d’anar signada pel secretari amb el vist i plau del president  

 

9.5 Quan a l’ordre del dia s’hi incloguin temes d’interès o qüestions relacionades amb la 

responsabilitat d’altre personal que col·labori amb el claustre, malgrat no siguin membres del 

claustre de professors, se’ls podrà convocar a la sessió per tal que hi participin, amb veu però 

sense vot.  

 

 

Article 10. Les funcions del claustre de mestres (art. 129 LOE ). 

 Formular a l’Equip Directiu i al Consell Escolar propostes per a l’elaboració dels 

projectes del centre i de la programació general anual (PGA) 

 Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels 

projectes i de la programació general anual.  

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

 Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca pedagògica i en la 

formació del professorat del centre.  

 Elegir els seus representants en el Consell Escolar del centre i participar en la selecció 

del director en els termes que estableix aquesta Llei.  

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

candidats.  

 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.  

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

 Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar 

perquè aquestes s’atinguin a la normativa vigent.  

 Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre.  

 Qualsevol altra que li atribueixin l’Administració educativa o les normes 

d’organització i funcionament respectives.  
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Capítol 3 Òrgans  de coordinació 

 

Article 11. Òrgans col·legiats i òrgans unipersonals 

11.1 Col·legiats: els equips de cicle i l’equip de coordinació pedagògica. 

11.2 Unipersonals:  

 Els coordinadors o coordinadores  de cicle: 1 d’educació infantil i 3 de primària  

 El coordinador  o coordinadora de “cultura digital” 

 El coordinador o coordinadora de llengua i cohesió social 

 El coordinador o coordinadora de Prevenció de riscos laborals. 

 El coordinador o coordinadora d’alumnes en pràctiques. 

 El coordinador o coordinadora del Pla català de l’esport (PCE) 

11.3. En la PGA s’explicitarà la part de l’horari lectiu que els diferents càrrecs 

de coordinació dedicaran a tasques pròpies de les seves funcions, així com també les noves 

coordinacions que es puguin crear. 

 

Article 12. Els equips de cicle 

12.1. Els equips de cicle són els òrgans de coordinació la funció principal dels quals és 

organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle a l’escola d'educació infantil i 

primària. 

12.2.En aquest centre els coordinadors de cicle seran quatre: tres coordinadors de primària i 

un coordinador d’E. Infantil. 

12.3. Les seves funcions seran les de vetllar per la coherència i continuïtat de les accions 

educatives al llarg de l'educació infantil i l’educació primària, segons correspongui, sota la 

supervisió  del/la cap d'estudis.  
 

Article 13. Funcions dels equips de cicle 

 A més de la funció principal descrita, els equips de cicle poden formular 

propostes relatives al projecte educatiu i curricular del centre i a llur programació 

general. 

 En els equips de cicle s’hi integren tots els mestres tutors i de reforç,  més algun dels 

especialistes que intervenen en aquest cicle. 
 Els equips de cicle estan coordinats pel corresponent coordinador de cicle, sota la 

supervisió del/la cap d'estudis. 
 Els equips de cicle duran a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes i es 

constituiran en “comissió d'avaluació”, presidida per la  cap d'estudis, per a l'avaluació 

trimestral i promoció dels alumnes que finalitzen un cicle. 

 Organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle. 

 Formular propostes relatives al PEC i al PL i llur programació general. 

 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. 

 Harmonitzar la metodologia i l’avaluació que s’ha d’emprar en el cicle, d’acord amb 

els criteris fixats en el projecte educatiu  i les competències bàsiques, i revisar-ne els 

resultats. 

 Fer el seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge dels diferents grups 

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

concret dels alumnes amb necessitats educatives especials i/o dificultats 

d’aprenentatge. 

 Harmonitzar el pla d’acció tutorial, l’orientació de l’alumnat i el traspàs d’informació 

a les famílies d’acord amb els criteris fixats en el projecte educatiu i revisar-ne els 

resultats. 
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 Fer operatius  tots aquells aspectes relacionats amb l’organització i funcionament dels 

ensenyaments en el cicle: sortides, celebracions, activitats complementàries ... 

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

l’alumnat del cicle. 

 Plantejar al claustre les propostes de formació permanent del professorat vinculades 

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

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

l’alumnat, tenint en compte els recursos humans i materials disponibles i d’acord amb 

criteris pedagògics. 

 Plantejar i orientar els contactes col·lectius amb les famílies dels alumnes, com les 

reunions d’inici de curs o les de traspàs a secundària. 

 Totes aquelles  relacionades amb els processos organitzatius del cicle, així com les que 

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

 

Article 14. Funcionament dels equips de cicle 

 L’equip de cicle es reuneix com a mínim dos cops al mes i sempre que el convoqui el 

/la cap d’estudis.  

 La convocatòria de les reunions correspon a l’equip directiu, el qual la trametrà a cada 

un dels membres del cicle amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores. 

 

Article 15. Equip de coordinació pedagògica 
14.1. Està format pels coordinadors o coordinadores de cicle i el/la cap d’estudis. 

 

Article 16. Funcions i funcionament de l’equip de coordinació pedagògica 

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

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

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

interna. 

 Vetllar pel desplegament dels objectius i les activitats incloses en la programació 

general del centre amb caràcter anual. 

 Recollir les aportacions dels diferents cicles abans de la realització de les 

sessions de treball de claustre. 

 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. 

 L’equip de coordinació pedagògica es reuneix com a mínim un cop a la setmana i 

sempre que el convoqui el/la  cap d’estudis. A més, preceptivament, fa una reunió a 

l’inici de curs i una al final. 

 La convocatòria de les reunions correspon al/la cap d’estudis, qui  la trametrà a cada 

un dels membres del cicle. 

 

Article 17. Funcions del  coordinador/-a de cicle 
 Convocar les reunions del seu cicle, presidir-les, fer el resum per escrit dels acords , 

donar-lo a conèixer al /la cap d’estudis i fer-ne el seguiment. 

 Fer les diligències necessàries per gestionar les activitats que s’organitzin a nivell de 

cicle. 

 Col·laborar amb l’equip directiu en el pla d’avaluació interna del centre. 

 Estructurar els mecanismes de traspàs  d’informació juntament amb el/la  cap 

d’estudis i la resta de coordinadors. 

 Representar el seu cicle davant dels altres òrgans de l’escola. 
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 Vetllar pel material del cicle. Fer-se càrrec de les comandes i de la seva actualització i 

conservació en col·laboració amb l’equip de mestres. 

 D’altres atribucions que l’equip directiu li encomani. 

 

Article 18. Nomenaments dels coordinadors de cicle 

El director o directora  nomenarà, escoltats els equips de cicle, els coordinadors 

corresponents. 

 

Article 19. Funcions del coordinador/-a de cultura digital 
 Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i l'optimització dels 

recursos informàtics i per a l'adquisició de nous recursos. 

 Assessorar l'equip directiu, el professorat i el personal d'administració i serveis del 

centre en l'ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d'Ensenyament. 

 Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i 

telemàtics del centre. 

 Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments 

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

permanent en aquest tema. 

 Aquelles altres que el director o directora  de l’escola li encomani, en relació amb els 

recursos informàtics i telemàtics que li pugui atribuir el Departament. 

 

Article 20. Funcions del coordinador/-a lingüístic/-a i cohesió social 
 Assessorar el claustre en el tractament de les llengües, en l'elaboració del 

projecte curricular del centre, d'acord amb els criteris establerts en el projecte 

lingüístic. 

 Col·laborar amb  l'equip directiu en la programació de les activitats relacionades 

amb la concreció del projecte lingüístic, inclòs en la programació general del centre i 

col·laborar en la seva realització. 

 Vetllar per la igualtat dels alumnes dins de l’àmbit escolar.  

 Observar  i comunicar a l’equip directiu les mancances d’alumnes desfavorits     que 

impedeixin la seva cohesió social. 

 Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació al projecte lingüístic o 

que li pugui atribuir el Departament. 

 

Article 21. Funcions del coordinador/-a de riscos laborals 

 Actualitzar el pla d’emergència; planificar, juntament amb la direcció del centre,  

simulacres d’evacuació o de confinament; detectar les deficiències de les 

infraestructures i comunicar a l’Administració corresponent. 
 Vetllar per  les farmacioles del centre i proveir-les quan sigui necessari. 
 Vetllar perquè la senyalització de l’edifici escolar sigui la correcta. 
 Col·laborar amb el claustre per al desenvolupament dins del currículum de l’alumnat, 

dels continguts de prevenció de riscos i estils de vida saludables. 
 Promoure l’ús dels equips de treball i protecció, en el cas que sigui necessari, i 

fomentar l’interès i la cooperació dels mestres en l’acció preventiva. 
 D’altres que li siguin encarregades per l’equip directiu. 

 

Article 22. Funcions del coordinador/-a d’alumnes en pràctiques 

 Presentar els espais del centre. 

 Presentar el model organitzatiu de l’escola. 

 Facilitar els documents: horaris, calendaris de reunions, PEC, PGA, NOFC 
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 Presentar els estudiants de pràctiques als/les tutors/es. 

 Recollir  de dades de l’alumnat del pràcticum. 

 Facilitar espais i temps per a poder analitzar situacions d’aprenentatge i de gestió 

d’aula i de centre. 

 Seguiment del pràcticum. 

 Col·laborar amb els tutors de la universitat en l’organització del pràcticum. 

 Facilitar que l’estudiant en pràctiques, el/la tutor/a del centre i el/la tutor/a de la 

universitat, tinguin espai i temps per valorar l’activitat de l’aula i analitzar quins 

aspectes podrien millorar i com ho farien. 

 Col·laborar amb els tutors de la universitat en l'organització del pràcticum. 

 Avaluar el pla de treball.  

 Valorar el període de pràctiques i proposar aspectes de millora. 

 Proposar les vacants de pràctiques per al proper curs per tal de poder elaborar el 

calendari juntament amb la Universitat. 

 

Article 23. Funcions del coordinador/-a del Pla català de l’esport (PCE) 

 Afavorir la integració de tot l’alumnat en la pràctica esportiva. 

 Planificar el calendari d’activitats esportives. 

 Exercir el control i el lideratge sobre les iniciatives esportives que es duguin a 

      terme a l’escola. 

 Elabora el Pla d’esports i vetllar la renovació del Pla Català de l’esport anualment i 

 la seva memòria per integrar-la en la PGA anual i la Memòria. 

 Col·laborar en la realització de les activitats extraescolars del Pla Català de l’esport. 

 Vetllar per una adequada utilització dels recursos del PCE. 

 

          
Capítol 4  Equip directiu del centre 
 
Article 24. Funcionament de l’Equip directiu. 

24.1 Es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el pla 

general de cada curs. 

24.2 La forma habitual de treball de l’equip directiu és en equip i les decisions sobre 

temes relacionats amb l’organització i el funcionament del centre es prendran normalment de 

forma consensuada. 

24.3 L’equip directiu impulsarà el treball cooperatiu dels seus membres, com a model del 

treball en equip, que pretén que es desenvolupi també, en el treball de tots els equips del 

centre. 

24.4 La dedicació horària dels òrgans de govern del centre a tasques pròpies del seu càrrec 

serà la que indiqui la normativa. 

 

Article 25. Funcions de l’Equip directiu 
 Elaborar la Programació General del Centre, el PEC i les NOFC. 

 Elaborar la memòria anual  del centre. 

 Afavorir la participació de la comunitat educativa. 

 Coordinar, si s’escau, les actuacions dels òrgans unipersonals de 

coordinació. 

 Assessorar a la direcció del centre en matèries de la seva competència. 

 Revisar la PGA, el PEC,  les NOFC, la memòria anual, el pla d’acollida dels alumnes 

nouvinguts i fer propostes de formació de centre  per al PFZ 

 Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els sectors 
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en la tasca col·lectiva del centre. 

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

 Impulsar i determinar el procediment d’elaboració i execució del pla 

d’avaluació interna. 

 Col·laborar amb l’avaluació externa del centre que realitzi la Inspecció 

d'Educació. 

 Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre. 

 Impulsar la renovació pedagògica. 

 Estimular el professorat en la seva formació professional. 

 Afavorir la relació amb altres centres. 
 
 
Capítol 5  Associació de Pares i Mares (AMPA) 
 
Article 26. AMPA 

És el col·lectiu format pels pares/mares d’alumnes matriculats al centre, que es regirà d'acord 

amb els seus estatuts, tot respectant les presents NOFC. Les seves funcions / competències 

seran les establertes per la normativa vigent (Decret 2002/87, de 19 de maig – DOGC 

19.6.87). 

 
 
Capítol 6 Serveis educatius externs 
 

Els serveis educatius  externs del centre estan formats per l’EAP (Equip Assessorament 

Psicopedagògic) i el CREDA ( Centre de recursos educatius per a deficients auditius). 

 

Article 27. EAP 
Els EAP són  equips d’assessorament pedagògics que donen suport al professorat i als centre 

educatiu en  resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten 

necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. 

L’ EAP forma part dels Serveis educatius de zona (SEZ) conjuntament amb els centres de 

recursos pedagògics (CRP) i els equips d'assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió 

social (ELIC). 

Està format per professionals amb l’especialitat de psicologia i pedagogia, treballadors/es 

socials i  actualment també hi ha assignada una fisioterapeuta..  

Article 28. Funcions de l’EAP 

 Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l'alumnat i fer la proposta 

d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui. 

 Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb 

necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els 

serveis educatius específics. 

 Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació 

personal, educativa i professional. 

 Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió. 

 Col·laborar conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els 

específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat. 
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 Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal 

d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin. 

 

 

Article 29. Auxiliar d’Educació Especial (Vetllador/-a) 
És la persona que dona suport a l’autonomia dels infants amb cert grau de dependència o 

discapacitat, per tal que puguin participar en totes les activitats escolars. 

Les hores d’atenció les determina el Departament en funció dels informes que se li derivin. 

Es requereix informe de la psicopedagoga  de l’EAP per  poder sol·licitar el seu servei. 

 
Article 30. CREDA 

Són serveis educatius del Departament  que col·laboren amb els centres educatius per tal que 

la tasca del professorat s'adeqüi a les necessitats educatives de l'alumnat amb deficiències 

auditives greus i permanents o amb trastorns importants del llenguatge. 

Està format per equips de  logopedes, psicopedagogs i audioprotetistes.  

Per sol·licitar aquest servei, la tutora de l’alumne omplirà un formulari de demanda, amb la 

conformitat dels pares, que serà entregat a la direcció del centre. Aquesta hi donarà el vist-i-

plau i es passarà a la directora  de l’EAP que en farà la gestió corresponent. 

 

Article 31. Funcions del CREDA  

 Orientació de la intervenció a partir de les necessitats educatives que les dificultats 

auditives, lingüístiques i/o comunicatives generen en els alumnes. 

 Orientació de l’atenció en el marc de l’escola inclusiva i a partir de l’ús de recursos 

propis del centre i el suport al professorat. 

 Organització de la resposta educativa i l’atenció del CREDA als alumnes amb 

dificultats auditives i/o lingüístiques a partir de les competències dels alumnes i de les 

necessitats lingüístiques i educatives específiques que cal compensar. 

 
Capítol 7 Organització dels mestres 
 
Article 32. Equips de cicle 

32.1 L'equip docent de cicle estarà format per tots els mestres que imparteixen docència en el 

corresponent cicle. Són coordinats pel corresponent coordinador d’E. Infantil o de primària, 

sota la supervisió del/la  cap d’estudis. En el cas de professorat especialista o de suport que 

imparteixin classes en diferents cicles, es distribuiran equitativament (a criteri de l’equip 

directiu). 

 

32.2 Al centre hi ha els següents equips docents de cicle: cicle  d’E. infantil, cicle inicial, cicle 

mitjà i cicle superior, que es reuneixen  amb la periodicitat establerta al començament de cada 

curs escolar en la PGA. El coordinador dels equips docents recollirà els acords presos a les 

reunions. A inici de curs, a proposta de l’Equip directiu, s’acorden els dies de reunió dels 

equips de cicle. S’estableix una sessió de treball en cicle a la setmana i sempre que els 

convoqui  el coordinador o cap d’estudis. Els dies de les sessions de treball en cicles, venen 

marcats en l’horari del professorat i en el pla de treball mensual que lliura el cap d’estudis. 

Correspon al/la cap d’estudis, convocar al cicle quan, per qüestions d’urgència, calgui 

modificar el calendari establert. De cada sessió, el coordinador del cicle farà de secretari, 
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aixecarà acta dels temes tractats i els acords presos. Passarà a formar part de la documentació 

general de l’escola, que es podrà consultar a la xarxa interna del centre. 

 

 

Article 33. Funcions i funcionament dels Equips de cicle 

Consultar article 13 i 14 de les NOFC. 

 

 

 

Article 34. Comissions d'avaluació 
34.1 Les comissions d'avaluació  estaran formades per tots els mestres que exerceixen en 

aquell grup/s que s’avaluin. Presidida per el/la cap d'estudis o per qui, a aquest efecte, 

n’exerceixi les funcions. Es podran incorporar a les sessions  d’avaluació  aquells 

professionals, (EAP, logopeda, ...) que també hagin intervingut en el procés d'ensenyament 

dels alumnes. 

 

34.2 Aquestes comissions es reuniran com a mínim un cop per trimestre, convocades pel cap 

d'estudis o pel  director del centre . 

 

Article 35. Funcions de la comissió d’avaluació 

Analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne, del grup/classe i 

establir com a conseqüència les mesures d'adequació i reforç,  la modificació d’estratègies i 

els ajustaments de programació que convinguin per a les activitats educatives del curs. En la 

darrera sessió del curs  faran la valoració final per àrees i la valoració global del progrés de 

cada alumne. També prendran la decisió de la no promoció de curs, tot explicitant quines 

activitats  s’haurien de fer el curs següent per assolir objectius no acomplerts. Cal aportar 

aquesta informació a les reunions que es fan de traspàs d’informació de curs, al juny o al 

setembre. 

 

Article 36. Comissions de treball 

Les comissions de treball es reuniran com a mínim dos cops al més.  

 Comissió de biblioteca 

 Comissió de publicacions 

 Comissió de teatre 

 Comissió d’embelliment i festes 

 Comissió verda 

 Comissió de seguiment del programa SHI (salut integral) 

 I altres que es puguin crear a proposta del claustre o equip directiu i que ja 

s’especificaran en la PGA. 

 

Article 37.  Funcions de la comissió de biblioteca:  

Està formada per un o dos mestres de cada cicle.  

 Classificar, conservar i mantenir el fons mitjançant la catalogació bàsica amb 

l’Epergam. 

 Realitzar el préstec de llibres a traves de l’Epergam. 

 Vetllar per la catalogació dels llibres de cada aula mitjançant l’Epergam. 

 Presentar i explicar al professorat i a l’alumnat la distribució i els criteris de recerca de 

material. 

 Organitzar activitats dinamitzadores per als diferents nivells. 

 Participar en el projecte atrapallibres. 
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 Dinamitzar  el bloc de la biblioteca. 

 Organitzar  exposicions temàtiques (Sant Jordi, setmana de la salut, eix transversal...) 

 Coordinar les exposicions i activitats  de la diada de Sant Jordi 

 Exposar les últimes novetats. 

 Potenciar l’ús de la biblioteca entre l’alumnat. 

 Dinamitzar i participar en el procés de selecció dels alumnes per al certàmen anual de     

“Lectura en veu alta” 

 

 

Article 38. Funcions de la comissió de publicacions 
Està formada per un mestre de cada cicle. 

 Coordinar l’elecció del tema de la revista “Lletra menuda”, que es publica per S. Jordi. 

 Recollir els articles dels diferents cursos per poder publicar la revista. 

 Dissenyar la revista digital. 

 Actualitzar el Bloc de l’Escola i penjar les diferents publicacions. 

 Publicar mensualment el menú del menjador. 

 Organitzar i publicar els escrits relacionats amb el “Jocs Florals” 

 Decidir i assessorar l’equip  de mestres, juntament amb el coordinador de cultura 

digital,  els criteris i normes a seguir per  a la publicació de diferents articles al blog de 

l’escola. 

 

 

Article 39.  Funcions de la comissió de teatre 

Està formada com a mínim per tres  mestres de l’escola. 

 Condicionar l’escenari. 

 Confeccionar vestuari per les obres que es representin. 

 Confeccionar el decorat per les obres que es representin. 

 Organitzar la representació d’ una obra de teatre amb els alumnes que estan fent  2n - 

4t- 6è. 

 Deixar l’escenari endreçat  cada cop  que l’utilitzi la comissió de teatre. 

 

Article 40.  Funcions de la comissió d’embelliment i festes 

Està formada per un o dos mestres de cada cicle. 

 Programar les activitats d’embelliment de l’escola. 

 Coordinar l’ambientació de les festes populars programades. 

 Gestionar els recursos materials per afavorir la col·laboració de tots els membres de 

l’escola. 

 Organitzar un recull de material per als  cursos vinents. 

 Organitzar l’espai per guardar el material. 

 Definir a començament de curs l’organització de tot l’any. 

 

Article 41. Funcions de la comissió verda 

Està formada per un mestre de cada cicle. 

 Coordinar i donar a conèixer els  objectius proposats per a cada curs. 

 Coordinar  les diferents activitats d’escola verda, compartir, exposar i publicar al blog. 

 Convocar el comitè ambiental, almenys un cop per trimestre. 

 Habilitar espais per fer planter, posar jardineres i fer assecatge. 

 Vetllar per  fer bé el reciclatge de les deixalles i reduir el consum i reutilització dels 

envasos. 
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Article 42. Funcions de  la comissió de seguiment del Programa SHI 

 És un programa de salut cardio-vascular. Es tracta d’implicar tot l’entorn del 

            nen en l’adquisició d’hàbits saludables. 

 El coordinador o coordinadora d’aquest programa d’innovació vetllarà que l’equip 

docent segueixi les activitats programades, donarà suport en les tasques de  

coneixement i accés al programa i col.laborarà amb l’equip directiu en l’organització 

de la Setmana de la salut. 

 

 

 

 

TÍTOL III. COMUNITAT EDUCATIVA 

 

Capítol 1 El professorat 
 

Article 43. Drets i deures del professorat (Art. 104 LOE) 

43.1. Drets del professorat 

 Exercir els diversos aspectes de la funció docent a que fa referència l’article 104 de la 

LEC, en el marc del projecte educatiu del centre.  

 Accedir a la promoció professional.  

 Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent.  

43.2. Deures del professorat 

 

 La participació, la professionalitat i la implicació del professorat  són la base 

fonamental per al bon funcionament del centre.  

 El professorat està  obligat a complir l'horari i el calendari d'activitats establert en la 

Programació General Anual  i a assistir als claustres, a les reunions de cicle o de grups 

de treball i a les altres reunions degudament convocades pel director/-a o persona 

encarregada a l'efecte. 

 Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries 

per a la millora contínua de la pràctica docent. 

 

Article 44.  Horari 

 L'horari de les activitats programades tindrà per al professorat  la mateixa 

obligatorietat que l'horari habitual de treball. A l’inici de curs, i abans d’aprovar la 

PGA, es demanarà la disponibilitat de personal per activitats de més d’un dia fora del 

centre (colònies). 

 

 La distribució de l'horari lectiu i no lectiu es recollirà en la Programació General del 

Anual. Els/les  mestres titulars de la plantilla del centre tenen l’horari laboral setmanal 

de 37 hores i 30 minuts setmanals, repartides de la següent manera: 

 

 Docència: 25 hores (activitats docents amb grups classe, activitats SEP, i altres activitats 

de suport, atenció a la diversitat, activitats de tutoria, substitució d’absències i activitats de 

coordinació). 

 Activitats d’horari fix: 5 hores d’activitats complementàries al centre, que inclouen, entre 

d’altres, coordinació, reunions, activitats relacionades amb la tutoria, atenció als pares o 
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tutors dels alumnes, activitats de col·laboració amb altres professionals i treball en 

equip… 

 Altres activitats relacionades amb la docència: 7 hores i 30 minuts per a preparació de 

classes, correccions, formació permanent, reunions pedagògiques, preparació de 

programacions… 

No s’han de fer necessàriament al centre. 

 Els/les  mestres que demanen reducció horària s’acolliran a la normativa legal vigent del 

curs corresponent.  

 

 

Article 45. Funcions del professorat 
 Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees i les matèries que 

tinguin encomanades, d’acord amb el currículum. 

 Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes. 

 Exercicir la tutoria dels alumnes així com  la direcció i l’orientació global de llur 

aprenentatge. 

 Contribuir, en col·laboració amb les famílies, en el desenvolupament personal dels 

alumnes en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral. 

 Informar periòdicament a les famílies sobre el procés d’aprenentatge i cooperar en el 

procés educatiu. 

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

encomanades. 

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

encomanades. 

 Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels processos 

d’ensenyament. 

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

escolar, si són programades pel centre i incloses en llur jornada laboral. 

 Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació, que han de conèixer i 

dominar com a eina metodològica. 

 Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars. 

 

Article 46. Funcions del professorat tutor 
Seran funcions principals dels mestres tutors de cada grup d'alumnes: 

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

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

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

grup d'alumnes. 

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

 Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per l'elaboració 

dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació, i de la comunicació d'aquests 

als pares o representants legals dels alumnes. 

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

 Controlar l’assistència del seu grup d’alumnes a l’escola. 

 Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants 

legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva assistència a les 

activitats escolars. 

Li correspon la realització d’entrevistes, com a mínim una durant el curs, convocada 

pel tutor/a i una reunió general, també,  al començament de cada curs. Cal deixar 
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constància escrita de les entrevistes amb la família, mitjançant el model de “fitxa 

d’enregistrament”. 

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

l’escola. 

 Aquelles altres que li encomani el director/-a o li atribueixi el Departament. 

 

 

Article 47. Nomenament del  mestre/-a tutor/-a 

 Tots el professorat que forma part del claustre pot exercir les funcions de mestre/-a 

tutor/-a quan correspongui. El director/-a nomena els mestres tutors. El nomenament 

s’efectuarà per un curs acadèmic. El director/-a pot deixar sense efecte el nomenament 

del mestre tutor, d’acord amb el que preveu l’art.47.3 del Decret 198/96. 

 L’Equip directiu, escoltat el claustre, assignarà el professorat als diferents cicles, 

cursos i àrees de la forma més convenient per a l’ensenyament, tenint en compte 

l’especialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit cada mestre i les especialitats 

que tingui reconegudes, en el marc general de les necessitats del centre i del seu 

projecte educatiu. 

 Es valorarà, també, l’experiència en els diferents cicles, la formació i la voluntària 

disposició a una determinada adscripció. 

 Es procurarà que, al llarg de tot el cicle, excepció feta del cicle infantil, que  cada 

promoció d’alumnes tingui el mateix tutor/a llevat de consideracions pedagògiques 

que no ho aconsellin. 

 

Article 48. Mestres especialistes 

 La presencia de mestres especialistes a l’escola permet a la resta de mestres disposar 

d’hores lectives per potenciar l’atenció a la diversitat i l’acció tutorial.  

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

l’educació especial s’assignaran preferentment als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent.  

 En la mesura en que l’organització del centre ho requereixi el director pot assignar 

àrees d’especialitat a mestres no especialistes del centre, sempre que tinguin 

l’adequada titulació, formació o experiència.  

 D’acord amb els criteris establerts pel centre els/les mestres especialistes poden 

intervenir en el segon cicle d’educació infantil.  

 Els/les mestres especialistes faran prioritàriament les tasques docents pròpies de la 

seva especialitat i després la docència en altres àrees, tasques de tutoria, si s’escau, i 

les pròpies de la condició de mestre/-a 

 

Article 49. Mestres d’Educació especial 

El/la MEE ha de donar suport al professorat  en la planificació i el desenvolupament de les 

activitats del grup classe per afavorir la participació de tots l’alumnat  en les activitats a l’aula 

ordinària i per assegurar que tot el grup  progressi en els aprenentatges.  

49.1.Funcions. 

 Detectar amb la col·laboració de l’EAP, les necessitats amb suport específic de 

l’alumnat  i col·laborar en la concreció del pla d’intervenció.  

 Col·laborar amb els tutors en l’elaboració dels PI, quan l’alumne/-a ho requereixi i en 

la preparació d’activitats i materials didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquest 

alumnes. 

 Donar supor en la participació d’aquests alumnes en les activitats d’aprenentatge dins 

el grup classe ordinari.  
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 Impartir les activitats i programes específics que requereixin.  

 Col·laborar en el seguiment i avaluació d’aquests alumnes. 

 El MEE formarà part de la CAD (comissió d’atenció a la diversitat) tant pedagògica 

com social per tal de fer el seguiment de l’alumnat  que ho requereixin.  

 

 

49.2.Protocol d’actuació davant d’un cas 

 El/la tutor/a revisa  l’expedient de l’alumne en qüestió 

 Comentari del mestre o tutor al MEE sobre les dificultats que manifesta l’alumne. 

 Coordinació del tutor amb el MEE: observació, mostra de treballs, controls, fitxes 

realitzades per l’alumne...) 

 Si es creu necessari, es complementa aquesta informació amb observacions del MEE 

dins de l’aula o amb proves concretes de nivell. 

 El mestre especialista  donarà pautes al tutor per adapatar continguts, metodologia, 

activitats i avaluacions dins l’aula. 

 Si aquestes modificacions no són suficients, el tutor farà una entrevista amb la família. 

En aquesta es preguntaran els antecedents i s’informarà als pares de la valoració que 

pot fer l’EAP. Si el tutor, informada la  família, ho creu convenient farà la demanda 

d'intervenció a l’EAP. 

 El tutor emplena el full de  demanda segons model establert, la família  haurà de 

signar aquest document, i un cop ho hagi signat la direcció del centre,  es passarà a 

l’EAP. Cal que quedi constància també, de si els pares no accepten la demanda 

 Valoració psicopedagògica de l’EAP. 

 L’EAP farà el retorn de la demanda oral o escrita al tutor i es prendran les decisions 

d’atenció segons les possibilitats del centre 

 Entrevista família, tutora, EAP i mestre EE, si així es decideix. Informació a la família 

de la realització del PI i/o de les mesures de suport acordades.  

 Seguiment de l’alumne per part del tutor, dels MEE i si cal de l’EAP. 

 Cal posar tota la informació de l’alumnat dins del seu expedient i aquests documents 

no poden sortir de l’escola.  

 En cap cas els tutors poden respondre qüestionaris de professionals externs en relació 

a l’alumnat a petició de la família. S’ha de valorar conjuntament amb direcció i EAP. 

 Cal actualitzar a ESFERA els PI que es vagin fent de l’alumnat al llarg del curs. 

 

 
 
Capítol 2  El personal no docent 
Tot el personal del centre col·laborarà en el compliment de les normes de convivència 

establertes en les NOFC. 

 
Article 50. Funcions del conserge 
50.1 El personal subaltern - conserges - que prestin els seus serveis en aquest centre educatiu 

es regirà pel corresponent "Reglament funcional del personal subaltern –conserge- del servei 

d'ensenyament" aprovat pel ple de l'Ajuntament corresponent, en el seu moment. 

 

50.2 Al tractar-se de personal depenent de l’ Ajuntament, les seves funcions seran  les 

establertes en els seu reglament de funcionament. 
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50.3 En el marc del seu contracte laboral, les funcions del personal de consergeria 

s’orientaran  a donar suport al funcionament del centre, d’acord amb les instruccions que rebi 

de la direcció. 

 

50.4 Són funcions del conserge: 

 Obrir i tancar les portes d’accés a la instal·lació escolar segons l’horari escolar 

establert. Tenir cura de les claus. 

 Durant l’activitat escolar, rebre al vestíbul principal  totes les visites, controlar 

l’entrada i sortida d’aquestes i informar de la seva presència als membres de l’equip 

directiu i/o professors/es que fossin receptors/es d’aquestes visites, atenent amb  

amabilitat i facilitant  la informació que demanin, sempre que estigui autoritzat, i 

abstenir-se de donar informació de carácter  confidencial. 

 Tenir cura de canalitzar convenientment la correspondència i els avisos que es rebin 

dirigits a la direcció, professorat i AMPA. 

 Abans de començar l’activitat escolar i una vegada acabada, fer un repàs de tota la 

instal·lació, enllumenat elèctric, serveis higiènics, passadissos, patis etc., per a 

comprovar que tot està en ordre.  

 Tenir cura dels comptadors i facilitar l’entrada a les persones autoritzades. 

 Tenir cura dels patis i jardins,  avisant  de les incidències. 

 Fer la comunicació d’immediat quan hi hagi algun defecte o mal funcionament en 

qualsevol dependència de  l’escola. 

 Dur a terme la reparació de petites avaries relacionades amb l’enllumenat, fontaneria, 

vidres, fusteria, reixes i pintura sempre que estigui al seu abast. 

 Comprovar diàriament que les aixetes quedin tancades a tot el recinte escolar. 

 Trasllat de mobiliari i d'aparells que, pel volum i/o pel pes, no requereixin la 

intervenció d'un equip especialitzat.  

 Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que s'efectuen en el centre.  

 Col·laboració en el manteniment de l'ordre dels alumnes en les entrades i sortides.  

 Recollida i distribució dels fulls de control d'absència de l’alumnat  i col·laboració en 

el control de la puntualitat  i assistència dels nens i nenes.  

  Atenció telefònica i derivació de trucades. 

 Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...).  

 Realització d'encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i el 

funcionament propis d'aquest (tràmits al servei de correus, SE, altres centres, 

Paeria…) 

 En totes les seves actuacions, mantenir en tot moment un tracte correcte i deferent 

amb la direcció del centre, el professorat, els companys de treball i l’alumnat i 

impregnar les seves relacions d'un carácter tan educatiu com sigui possible. 

 Qualsevol altra tasca encomanada per la direcció. 
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Article 51. Funcions del personal d’administració 

Correspon als auxiliars d'administració (o administratius): 

 La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes,  

 La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, historials 

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

 La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre. 

 

Article 52. Tasques del personal d’administració 

 Arxivar i classificar la documentació del centre,  

 Despatxar  la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, 

franqueig…), 

 La transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions, gestió 

informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui en cada 

cas), 

 L’atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria 

administrativa del centre, 

 La recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal 

(baixes, permisos…) 

 

La Direcció  podrà determinar, segons les necessitats i característiques del centre, la 

realització d’altres  tasques similars o relacionades amb les anteriors. 

 

Article 53. Els/les tècnics/tècniques d’educació infantil  (TEI) 

53.1 En el marc del seu contracte laboral, les funcions dels tècnics d’Educació infantil 

s’orienten a donar suport a l’Educació infantil, d’acord amb les instruccions que rebi de la 

direcció del centre. 

 

53.2 La seva funció és col·laborar amb els mestres tutors del primer curs de parvulari en el 

procés educatiu de l'alumnat, principalment en el desenvolupamentd'hàbits d'autonomia i en 

l'atenció a les necessitats bàsiques dels infants. 

 

53.3 Les seves funcions especifiques són : 

 Participar en la preparació i el desenvolupament d'activitats d'ensenyament-

aprenentatge. 

 Ajudar en l’organització de l'aula, elaboració de materials didàctics i suport 

aldesenvolupament de les sessions. 

 Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d'activitats d'ensenyament i 

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

 Dur a terme activitats específiques amb l'alumnat pautades pel mestre-tutor. 

 Col·laborar en les activitats d'atenció a les necessitats bàsiques dels alumnes. 

 Participar en processos d'observació dels infants. 

 Altres que li encomani la Direcció de l’escola. 

 

53.4 Els tècnics d’Educació Infantil han de participar en les reunions de cicle i de nivell i en 

les activitats de formació que es realitzin relacionades amb les seves funcions. 

 

53.5 Igualment, poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència 

del/la mestre/-a tutor/-a 
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53.6 Així mateix poden participar en les reunions de claustre, amb veu però sense vot. 

 

53.7  Poden ser electors i elegibles al Consell escolar com a membres del sector de personal 

d'administració i serveis. 

 

53.8  La jornada laboral és distribuïda de la següent manera : 

 25 hores d'atenció directa a l'alumnat 

 5 hores de participació en les activitats no lectives del centre: cicle, nivell,claustre, 

entrevistes amb famílies, preparació material,... 

 5 hores en el servei d'acollida al matí o en la realització de tasques socioeducatives 

relacionades amb els hàbits i actituds personals al temps delmigdia. 

 2 hores i 30 minuts de preparació de material i participació en activitats deformació 

externa, que no han de ser realitzades necessàriament en el centre. 

 
 
 
Capítol 3  L’alumnat 
 

Article 54. Els drets de l’alumnat (regulats pel Decret 279/2006de 4 de juliol (DOGC 

06.07.2006), en els termes que s’hi estipulen). 

 

 Dret a la formació. 

 Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar. 

 Dret al respecte de les pròpies conviccions. 

 Dret a la integritat física i la dignitat personal. 

 Dret de participació en el funcionament i la vida del centre. 

 Dret de reunió i participació. 

 Dret d’informació. 

 Dret a la llibertat d’expressió. 

 Dret a l’orientació escolar, formativa i professional. 

 Dret a la igualtat d’oportunitats. 

 Dret a la protecció social. 

 

Article 55. Els deures de l’alumnat 

 Deure de respecte als altres membres de la comunitat educativa 

 Deure d’estudi. 

 Deure de respectar les normes de convivència del centre. 

 Deure de conservar i fer un bon ús de les instal·lacions i material educatiu del centre.  

 

Article 56. Obligacions de l’alumnat 

 Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, 

així com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els  membres de la 

comunitat educativa. 

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

o per qualsevol altra circumstància personal o social. 

 Respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d'acord amb la legislació vigent. 

 Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del 

centre i dels llocs on es  dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de 

l'activitat escolar. 

 Complir el reglament de centre estipulat a les NOFC. 
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 Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal 

del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus 

drets, d'acord amb el procediment que estableixin les NOFC 

 Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, 

per tal d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de la tutoria, de  

l'orientació i de la convivència al  centre. 

 Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l'alumnat de 

manera que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules 
 
 
 

TÍTOL IV. CONVIVÈNCIA AL CENTRE 
 

Capítol 1 Normes de convivència 
Tenir clares les normes de convivència i participar tots i totes en la seva negociació, 

seguiment i manteniment, és imprescindible per prevenir situacions problemàtiques i mantenir 

un clima agradable i acollidor a les aules, i en general a l’escola. 

 

 

Capítol 2 Alumnat 

 

Article 57. Normes de caràcter personal 

 Utilitzar la paraula com un instrument de comunicació i diàleg. Evitar insultar, cridar, 

dir paraules malsonants. 

 Evitar dur objectes de valor ( joies, diners) jocs, joguines, mòbils, càmeres, i aparells 

electrònics en general). L’escola no es fa responsable del seu deteriorament o pèrdua. 

 Acudir sempre net, polit i amb la vestimenta adient. 

  Ser responsable dels objectes personals: motxilla, llibres, libretes, estoig. 

 Respectar els llibres de reutilització i prendre consciència  de que hauran d’utilitzar-los 

altres nens de l’escola. 

 Portar la roba marcada amb el nom, per poder-la recuperar en cas de que s’extravii. 

  Ser puntual i respectar els horaris. 

  Evitar resoldre els  problemes i conflictes de forma violenta (insults, crits, ofenses, 

agressions) 

 

Article 58. De la classe 
 Treballar en silenci. 

 Romandre al lloc per treballar, escoltar i fer les tasques habituals de classe. 

 Demanar permís si es necessita sortir de l’aula. Com més gran sigui l’alumnat, 

s’hauria de tenir més control i no anar assíduament al WC. 

 Realitzar  les tasques que el professorat demana, tant a l’escola com fora de l’escola. 

 Fer un bon us de l’agenda, ja sigui per les tasques personals, com per mantenir una 

bona  comunicació escola-família. 

 Participar activament respectant el torn de paraula i les idees dels altres. 

 Utilitzar la paperera i els diferents contenidors de reciclatge per mantenir neta l’aula. 

 Davant el retard o l’absència puntual d’algun mestre, ser el suficientment responsable 

per esperar amb tranquil·litat i començar, si s’escau, el treball fins que arribi. El 

delegat de classe avisarà a  Direcció. 
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Article 59. De l’escola 
 Respectar el professorat, la resta de personal del centre i  els/les  companys/es. 

 Evitar romandre i esperar als passadissos . 

 Circular correctament, sense córrer ni empènyer pels passadissos i escales. 

 Mantenir net el centre, evitant tirar papers i recollint els que es trobin  a terra. 

 Utilitzar adientment els serveis. Netejar allò que s’embruta. 

 Respectar els treballs exposats en panells i cartelleres 

 Respectar i fer un bon ús del material i de les instal·lacions  de l’aula i de l’escola en 

general. 

 

Article 60. Del pati i de l’esbarjo 
 Mantenir net el pati, evitar tirar res a terra i utilitzar les papereres. 

 Respectar els torns de pistes i no dur pilotes de casa. Els alumnes han de compartir les 

pilotes i el material que hi ha a l’escola en els torns establerts. 

 No enfilar-se ni penjar-se a les porteries de futbol ja que suposa un  perill. 

 A les hores d’esbarjo s’ha de sortir al pati, no  es pot romandre a classe, als serveis o 

als passadissos, a no ser que els mestres indiquin el contrari i sota la seva vigilància. 

 Cal tenir cura de les plantes i els arbres del pati. No trencar branques i no enfilar-se  

als arbres. 

 Respectar tot el professorat  i fer cas dels avisos i indicacions que  facin a l’hora del 

pati. 

 

Article 61. Del menjador 
 Esperar la monitora al passadís per baixar junts al menjador. 

 Arribar puntualment a les activitats i al dinar amb l’educadora corresponent. 

 Seguir respectuosament les indicacions de les educadores. 

 Tenir cura de la higiene personal, tant abans de dinar com  després,  i també abans de 

pujar a la classe (rentar-se les mans i anar al WC). 

 Participar activament en les activitats lúdiques programades, evitant molestar a la resta 

del grup. 

 Parlar fluixet i evitar un menjador sorollós i molest. 

 Evitar romandre a l’interior de l’edifici quan s’ ha d’estar al pati 

 Menjar correctament: utilitzar  els coberts, mastegar bé, no parlar amb la boca plena, 

netejar-se... 

 Demanar les coses amb correcció, utilitzant “si us plau”, “gràcies”, “de res”... 

 Acostumar-se a menjar de tot. 

 Ser responsable en l’execució de les tasques encomanades (recollir la safata, el got, la 

cadira... etc.) 

 

 

Capítol 3  Professorat 
 
Article 62. De caràcter personal 

 Vetllar per la convivència a l’aula, tot fent-se respectar pels alumnes. 

 Utilitzar la paraula com un instrument de comunicació i diàleg. 

 Respectar tots els membres de la comunitat educativa. 

 Ser puntual i respectar els horaris. 

 Resoldre els problemes i conflictes que puguin sorgir, tot creant un clima de confiança 

que afavoreixi la comunicació de l’alumne. 

 Procurar conviure amb els alumnes a la classe, esbarjo i excursions. 
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Article 63. De la classe 

 Treballar a classe segons els acords de Claustre i les NOFC. 

 Realitzar assíduament les tasques que té encomanades. 

 Seguir la programació de centre. 

 Treballar el currículum del seu curs /matèria. 

 Motivar la participació activa de l’alumnat respectant el seu ritme d’aprenentatge. 

 Vetllar perquè malgrat,  algunes mancances de certs alumnes, siguin considerats tots 

per igual dins del grup 

 Treballar perquè els alumnes siguin conscients de la necessitat del  reciclatge dins de 

l’aula. 

 Si alguna vegada es preveu un retard, per evitar que els nens restin sols, comunicar-ho  

a  Direcció. 

 Si és preveu una absència puntual, deixar feina preparada pels alumnes. 

 

Article 64. De l’escola 

 Evitar  que l’ alumnat estigui als passadissos . 

 Tenir cura de l’alumnat als espais comuns. 

 Vetllar per mantenir net el centre i  per un reciclatge correcte. 

 Fer respectar el treball exposat a les cartelleres 

 Participar activament en les decisions del Claustre. 

 

 

Capítol 4  Personal no docent 
 
Article 65. De caràcter personal 

 Vetllar per la convivència a l’escola. 

 Utilitzar la paraula com un instrument de comunicació i diàleg. 

 Respectar tots els membres de la comunitat educativa 

 Ser puntual i respectar els horaris. 

 

Article 66. De l’escola 
 Evitar  que l’ alumnat estigui als passadissos . 

 Tenir cura de l’alumnat als espais comuns. 

 Vetllar per mantenir net el centre. 

 Fer respectar el treball exposat  a les cartelleres. Tenir cura dels espais que s’utilitzin i 

deixar-los tal com s’han trobat. 

 

 
Capítol 5  Famílies 
 
Article 67. Deures de les famílies 

67.1. Deure de respecte a les normes del centre. Els pares, mares i tutors legals tenen el deure 

de respectar les normes del centre contingudes en auquestes NOFC, així com altres normes de 

rang superior que resultin d’aplicació en cada cas concret.  

 

67.2. Deure de responsabilitat dels propis fills. Els pares i mares i tutors legals tenen un deure 

de responsabilitat en envers els seus propis fills en tant que alumnes del centre. Col·laboraran 

amb el centre per la bona marxa de l’ensenyament dels propis fills i assumiran les 

responsabilitats que els pertoquen, com  ara : 
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 Vetllar per la convivència a l’escola, no obstaculitzant l’educació dels fills amb el seu 

exemple. 

 Parlar amb el tutor/a i professorat a fi efecte d’anar d’acord amb la mateixa línia 

educativa. 

 Procurar assistir a les reunions generals i a les demandes pel tutor/a sempre que siguin 

convocats. 

 Utilitzar la paraula com un instrument de comunicació i diàleg. 

 Utilitzar l’agenda com a eina de comunicació casa-escola i fer-ne el seguiment. 

 Vetllar per la puntualitat dels fills /es i respectar els horaris del centre. 

 Evitar  que els nens/es portin objectes de valor (joies, diners, mòbils...), jocs, joguines 

i altres aparells electrònics. 

 Vetllar perquè els fills/es vagin sempre nets, polits i amb la vestimenta adient. 

 Assegurar-se de  que el material i roba dels seus fills/es  porti el nom (motxilla, 

jaqueta, xandall, tuppers...) 

 Vetllar perquè els alumnes vagin a classe amb el material diari que necessitin. 

 Col·laborar amb l’escola quan es demani alguna tasca o material concret per al 

desenvolupament d’alguna activitat a l’aula. 

 Col·laborar econòmicament fent efectiu, amb puntualitat els pagaments de les quotes 

de material que permeten  pagar les despeses de material fungible comunitari que té 

l’escola.  

 Signar en el seu moment la carta de compromís, com una eina que facilitarà la 

cooperació entre les accions educatives de les famílies i l’acció educativa del centre 

educatiu. 

 

 

Article 68. Drets dels pares i mares de l’alumnat 

68.1. Dret d’imatge: Es reconeix als pares, mares o tutors legals un dret genèric d’intervenció 

en la vida escolar en representació i interès dels propis fills. Per tal de garantir el compliment 

de la llei de protecció de dades de caràcter personal i de la propietat intel·lectual, l’escola 

demanarà cada curs  una autorització escrita per poder publicar imatges i textos  dels alumnes. 

 

Per tant, i  en compliment de la normativa vigent: 

En els actes o activitats organitzats pel centre, la gravació d’imatges o veus per part de les 

famílies podran ser utilitzades única i exclusivament de forma personal i domèstica. El 

contingut enregistrat no es podrá publicar o difondre a Internet, xarxers, blogs o altres 

mitjans de difusió. 

 

68.2. Dret genèric d’informació. Es reconeix als pares un dret genèric d’informació sobre 

organització i funcionament del centre, de les activitats escolars, extraescolars i 

complementàries, dels serveis escolars i específicament sobre els aspectes educatius i 

avaluatius del procés d’ensenyament i  aprenentatge dels propis fills. 

Per informar degudament als pares dels aprenentatges i de la seva avaluació es lliuraran els 

següents informes escolars:  

 Educació infantil: 2 informes durant el curs. 

 Educació primària: 3 informes durant el curs. 

 

Es mantindran entrevistes personals per fer un millor apropament a les famílies i conèixer de 

primera mà la realitat familiar de l’alumne. 

S’informarà també de les sortides i activitats escolars.  
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Les famílies rebran comunicats on s’informarà de l’actualitat de l’escola.  

Cada curs escolar les famílies podran acedir al « Dosier informatiu » on es resumeixen els 

aspectes més remarcables del funcionament escolar.  

 

68.3. Dret a formació religiosa i moral 

Els pares, mares o tutors legals tenen dret que els seus fills rebin un la formació moral i 

religiosa que estigui d’acord amb les seves pròpies conviccions en el marc de la normativa 

vigent.  

Al final de cada curs escolar les famílies han de comunicar al centre la seva opció en cas que 

hi hagi un canvi.  

 

68.4. Dret de participació en la gestió. 

Els pares, mares o tutors legals tenen dret a intervenir en el control i la gestió del centre a 

través dels órgans de govern ( Titol II – Capítol 7) 

 

68.5. Dret d’associació 

Els pares dels alumnes tenen garantida la llibertat d’associació i en conseqüència, poden 

associar-se constituint associacions de pares. Les associacions de pares estan regulades pels 

seus propis estatuts i tenen com a referència normativa el Decret 202/1987, 19 de maig 

(DOGC  854, 19.6.1887). 

 

 

Capítol 6  Irregularitats i mesures disciplinàries 
 
Article 69. Correcció d’actes contraris a les normes de convivència. 

 S’han de corregir, d’acord amb el que es disposa en aquestes NOFC, els actes 

contraris a les normes de convivència del centre, així com les conductes greument 

perjudicials per a la convivència relitzades pels alumnes dins del recinte escolar, o 

durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars. Igualment han de 

corregir-se les actuacions de l’alumne, que, encara que dutes a terme fora del recinte 

escolar, estiguin directament relacionades amb la vida escolar i afectin els companys o 

a altres membres de la comunitat educativa. 

 

 La imposició als alumnes de mesures correctores i de les sancions que es preveuen en 

aquest document, ha de ser proporcional a la conducta i ha de tenir en compte l’edat de 

l’alumne, i les circumstàncies personals, familiars i socials en que es troba. Així 

mateix, ha de contribuir, en la mesura que això sigui possible, al manteniment i 

millora del seu procés educatiu. 

 

 

Article 70. Conductes contràries a les normes de convivència 

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència al centre. 

a) Les faltes injustificades de puntualitat o assistència a classe. 

b) Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat 

educativa. 

c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del 

centre. 

d) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat 

educativa. 
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e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, del 

material d’aquest o de la comunitat educativa. 

f) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar. 

g) La manca de responsabilitat en la realització normal de les tasques de classe: no portar 

material, llibres, no fer els deures… 

h) L’ús  de mòbils i  càmeres per publicitar imatges o vídeos a les xarxes socials. 

 

 

Article 71.  Circumstàncies modificadores de la gravetat de la falta 

A l’efecte de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en compte les 

circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de l’actuació de l’alumne. 

 

71.1 Circumstàncies que disminueixen la gravetat . 

Són considerades circumstàncies que disminueixen la gravetat de l’actuació de l’alumne : 

 El reconeixement espontani per part de l’alumne de la seva conducta incorrecta. 

 No haver comés amb anterioritat faltes i no haver tingut conductes contràries a la 

convivència dins del centre. 

 La presentació d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del 

desenvolupament de les activitats del centre. 

 La falta d’intencionalitat. 

 

71.2 Circumstàncies que intensifiquen la gravetat . 

Són considerades circumstàncies que poden augmentar la gravetat de l’actuació de l’alumne : 

 Qualsevol acte que atempti contra el deure de no discriminar cap membre de la 

comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol altra circumstància 

personal o social. 

 Causar danys, injúries o ofenses als companys d’edat inferior o als incorporats 

recentment al centre. 

 La premeditació i la reiteració. 

 La col.lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 

Article 72. Mesures correctores 

Les mesures correctores previstes per a les conductes contràries a les normes de convivència  

al centre són les següents : 

a) Amonestació oral. 

b) Compareixença  davant la  Cap d’estudis o Directora del centre. 

c) Privació del temps d’esbarjo, sota la vigilància del professor implicat. 

d) Amonestació escrita per part del tutor de l’alumne, mestre especialista, Cap d’estudis 

o Directora. Cal que els pares o representants legals dels  alumnes  tinguin 

coneixement per escrit de l’amonestació. 

Omplir el full de reflexió: Reconèixer la infracció, reflexionar sobre la necessitat de 

complir les normes i propòsit de millora. 

e) Realització de tasques educatives per a l’alumne, en horari no lectiu. La realització 

d’aquestes tasques no es pot prolongar per un període superior a dues sertmanes. 

f) La reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé a d’altres 

membres de la comunitat educativa. 

g) Suspensió del dret  a participar en activitats extraescolars o complementàries del 

centre per un període màxim d’un mes.. 

h) Canvi de grup de l’alumne per un període màxim d’una setmana. 
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i) Suspensió del dret a l’assistència a determinades classes per un període no superior a 

cinc dies lectius. Durant aquest període de temps l’alumne ha de romandre al centre 

efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. 

j) Suspensió del dret a assistir a les sortides escolars. 

 

La imposició de les mesures correctores previstes als apartats e), f), g), h), i) i j) ha de ser 

comunicada als pares o representants legals, de forma que en quedi constància escrita. 

 

 

Article 73. Aplicació de mesures correctores 

L’aplicació de les mesures correctores detallades a l’apartat anterior correspon a: 

a) Qualsevol mestre/mestra del centre, escoltat l’alumne; en el supòsit de les mesures 

correctores previstes als apartats a), b), i  c).  

Davant la  reincidència en una mateixa falta, cal deixar constància escrita a la llibreta 

de faltes de cada tutoria. 

b) El mestre-tutor, el/la Cap d’estudis o la Directora del centre, escoltat l’alumne  en el 

supòsit de la mesura correctora prevista a la lletra d). Cal anotar la incidència a la 

llibreta de faltes de direcció. 

c) La Directora del centre o Cap d’estudis,  per delegació d’aquesta, escoltat l’alumne, en 

el supòsit de les mesures correctores previstes ala apartats e), f), g), h), i)  i j) 

d) Com a mesura correctora i en qualsevol dels supòsits anteriors, l’alumne haurà 

d’omplir el full de reflexió corresponent, per tal de motivar-lo a  reflexionar sobre el 

seu comportament  i millorar la seva conducta. 

e) De qualsevol mesura correctora que s’apliqui n’ha de quedar constància escrita. Les 

previstes als apartats a), b) i c) a la llibreta de faltes de cada tutoria.  

De les  previstes a la resta d’apartats cal deixar constància escrita de la falta a la 

llibreta de faltes de direcció i explicar la conducta que l’ha motivada. S’ha de registrar 

a l’arxiu personal de l’alumne. 

 

 

Article 74. Conductes greument perjudicials per a la convivència 

En el cas de conduntes greument perjudicials per a la convivència,  per tal  de concretar el 

règim disciplinari i el procediment sancionador de l’alumnat; la imposició de les sacions s’ha 

d’ajustar al següent marc normatiu Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4), 

d’Educació (LOE) 

 Llei 12/2009, de 10 de juliol, (DOGC 16.5.2009) d’Educació (LEC) 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius (DOGC 5.8.2010) 

           Veure  l’annex sobre règim  disciplinari on es recull:  

o Faltes greument perjudicials per a la convivència al centre 

o Conductes contràries a la convivència al centre. 

o Procediment sancionador. (Procediment ordinari i procediment abreujat) 

o Principis generals d’actuació i aspectes formals previstos en garantia dels drets de les 

persones 

o Models documentals: http:// phantom.xtec.cat.inslle 

o Protocol d’actuació:xtec/centres/projecte educatiu/projecte de convivència/resolució de conflictes 
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TÍTOL V. CRITERIS PER A L’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA. 

 

 

Capítol 1 Assistència a l’escola de l’equip de mestres. 
Cal justificar degudament les absències al lloc de treball per tal de poder-les enregistrar 

mensualment a l’aplicació informàtica del Departament: baixes, llicències, permisos.. 

Els casos d’absència per motius de salut per durada màxima d’un dia o visita al metge cal 

acreditar-los amb el model “declaració responsable justificativa d’absència per motius de 

salut o d’assistència a consulta mèdica”.  

 
Article 75. Organització per les substitucions en cas d’absències puntuals. 

L’organització i els criteris que estableix el centre per fer-se càrrec de les absències dels 

mestres  durant els dies que no s’hagi nomenat substituts serà la següent: 

1. En absències puntuals d’un o dos dies, o fraccions més curtes d’absència justificada,  

el mestre o mestra que substituirà a l’absent, serà el que dins del seu horari tingui 

organització de centre. 

2. És  recomanable que els mestres annexin a les programacions el material curricular 

necessari per tal que sigui aplicat en moments de substitució de curta durada. De totes 

maneres com que es treballa en doble línia, el mestre  paral·lel és qui informarà del 

que en aquell moment s’està treballant a la classe. 

3. En el cas de mestres especialistes o desdoblament de grup, es farà càrrec de la 

substitució  un dels mestres que intervingui en aquell grup; pot ser el mateix tutor o el 

mestre que faci el reforç. Aquí s’entén que es prioritzarà que el tutor es quedi a la seva 

classe en lloc de substituir l’absència en un grup classe que no és el seu. 

4. En el cas de substitucions de llarga durada, es procurarà que dins del grup classe on 

s’ha de substituir, hi intervingui el menor nombre possible de mestres substituint. 

El Departament és qui nomena en cada cas les substitucions  de llarga durada, d’acord 

amb les instruccions d’inici de curs. 

 
 
 
Capítol 2  Criteris per a l’organització de l’alumnat. 
 

Article 76. Organització dels grups classe a P3 
Els alumnes es distribueixen en dos grups en iniciar la seva escolaritat a P3. En el moment de 

la  formació dels grups no  es coneixen directament els nens i nenes i  es fa la distribució 

tenint en compte diferents criteris: 

 

 - Equilibrar nombre de nens i nenes. 

 - Equilibrar alumnes per la seva data de naixement. 

 - Repartir necessitats educatives especials. 

 - Assistència a Llar d’Infants. 

 - Separar bessons. 
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Alguns d’aquests criteris tenen ple sentit a P3 per igualar  els grups i com a eina educativa que 

facilita l’aprenentatge i la cohesió en el cicle infantil, però a partir de P5 esdevenen purament 

anecdòtics (assistència a llar d’infants, nom o data de naixement) i en canvi fixen el grup 

durant 9 anys enfront a necessitats educatives més importants. 

L’experiència ens demostra que amb el pas dels cursos, és convenient fer una redistribució de 

l’alumnat. 

 

Article 77. Organització dels grups a primària 

Per  les raons anteriorment citades, és una norma de l’escola que els alumnes dels grups A i B 

es refacin o reorganitzin  en tres moments al llarg de la seva escolaritat, per tal d’afavorir 

l’intercanvi, la interelació i l’enriquiment personal: 

1ª redistribució: En el pas d’educació infantil a cicle inicial ( de P5 a 1r) 

2ª redistribució: En finalitzar cicle inicial ( de 2n a 3r) 

3ª redistribució: En finalitzar cicle mitjà ( de 4t a 5è) 

 

La redistribució de grups permetrà entre altres coses: 

77.1 A nivell d’alumnes: 

 Conèixer més a fons a altres companys i companyes i, per tant, altres maneres de ser i 

de pensar. Podran ampliar, que no perdre, el seu cercle d’amistats. 

 Treballar l’adaptació a nous entorns que hauran d’afrontar en un futur,fet que els farà 

posar en joc mecanismes i recursos que els ajudaran a autoafirmar-se i els prepararà. 

  Augmentar la seva autoestima, en la majoria de casos.  

 Aprendre a ser més oberts i flexibles, acceptar els nous companys i les seves 

característiques diferents amb normalitat i naturalitat.  

 Trencar la idea de classe per afavorir la idea de nivell 

 En definitiva, donar millor resposta als diferents interessos que apareixen amb la 

maduració dels infants al llarg dels anys. Això permetrà crear grups de relació oberts i 

més grans,  i els ajudarà a trobar nous i diferents companys i companyes. 

 

77.2 A nivell de famílies: 

Considerem que també és un fet positiu a nivell de pares i mares, ja que els permet conèixer 

noves famílies i establir noves relacions que ajudaran i afavoriran la cohesió de la comunitat 

educativa. 

Els diferents reagrupaments contribuiran també a equilibrar les diferències que s’han anat 

produint al llarg de l’escolarització 

 

Article78. Criteris pedagògics per a la creació de nous grups 

La proposta dels nous grups la realitzaran els tutors, els especialistes que coneixen els grups i 

el/la Cap d’estudis. Es tindran en compte els següents criteris: 

 

 Igualar  nombre de nens i nenes. 

 Equilibrar els diferents nivells d’aprenentatge. 

 Equilibrar alumnes amb dificultats d’aprenentatge específiques. 

 Repartir alumnes amb problemes actitudinals i/o caracterials. 

 Canviar la ubicació d’aquells alumnes amb dificultats d’adaptació al grup. 

 Apropar alumnes amb afinitats de caràcter, centre d’interès comuns o aspectes               

motivacionals compartits. 

 Trencar dinàmiques negatives que s’estableixen dins un grup classe. 

 

Un cop escoltades les propostes, l’Equip directiu les revisarà i donarà el vist-i-plau. 
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Article 79. Temporalització  

Durant els mesos de maig i juny, la comissió  de mestres dels cursos corresponents (P5, 

segon, quart) es reunirà per fer els nous agrupaments. 

A començaments de curs es penjaran els llistats  al taulell d’anuncis de l’escola. 

 
 
Capítol 3 Criteris per a  l’atenció a la diversitat. 
 
Article 80. Mesures universals 

 El  mestre o mestra d’educació especial, que  dóna suport als mestres en la planificació 

de les activitats del grup classe per afavorir la participació de tots els alumnes en les 

activitats de l’aula ordinària.  

 CAD: Comissió d’atenció a la diversitat.  Estarà formada pel director o directora, el/ la 

cap d’estudis, la psicopedagoga, la treballadora social, la mestra d’educació especial, 

mestra d’acollida i tutors de grup, si s’escau. Es reuniran els dijous i un cop al mes. 

Trimestralment, es fa extensiva la reunió amb les treballadores dels serveis socials del 

Consell Comarcal. 

 L’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) és qui  dona suport al professorat i al 

centre educatiu com a resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que 

presenten necessitats educatives especials,  així com a les seves famílies. 

            Aquest equip està format per psicòlegs, treballadors socials i fisioterapeutes. 

 L’escola també compta amb una AEE (vetlladora) que dóna suport a l’autonomia dels 

infants amb cert grau de dependència. 

 CREDA: aporta al centre una logopeda per tal d’ajudar l’alumnat que presenta 

trastorns de llenguatge. Col·labora amb el professorat per tal que s’adeqüi a les 

necessitats educatives de l’alumnat. 

 Les hores d’atenció d’aquests serveis les determina el Departament en funció dels 

informes que se li derivin. 

 

Article 81. Suports addicionals 

Aquest reforç ha d’aconseguir  que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus 

aprenentatges. Es programaran cada curs en funció  de la plantilla i la distribució horària, i 

constaran a la programació general anual. 

 

81.1  SEP intern 

El Suport Escolar Personalitzat és un reforç flexible, temporal i preventiu per atendre els 

diversos ritmes d’aprenentatge dels alumnes. És un suport en petit grup a aquells alumnes que 

ho necessiten. 

Dins de PGA s’estableixen tres sessions de SEP de llengua a cadascun dels cursos i dues  

sessions de SEP de matemàtiques. 

 

81.2 Reforços puntuals a grups determinats d’alumnes 

A més del SEP de matemàtiques i  de llengua, s’estableixen sessions de reforç per a aquells 

alumnes que ho necessitin. Es van valorant els casos a mesura que avança el curs i els fa la 

mestra d’educació especial. 

 

81.3 SEP extern 

A proposta dels tutors, els alumnes de segon, quart i sisè faran dues sessions setmanals de 

SEP (de 45 minuts)  fora de l’horari escolar. 

Les sessions es faran de 12:30 a 13:15 per  tal poder atendre també els alumnes de transport. 
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És preferible que aquest suport el faci el tutor del curs corresponent, amb la corresponent 

compensació horària.  

És recomanable que el grup d’alumnes no sigui superior a 8. 

 

 

81.4. Atencio a l’alumnat nouvingut 

L’erscola intentarà donar sempre  una resposta personalitzada a aquells mems i nenes  que 

s’incorporin per primera vegada al sistema educatiu, sobretot si procedeixen  d’àmbits 

lingüístics i culturals molt allunyats del català. 

 En el supòsit que hi hagi dotació d’aula d’acollida, els alumnes nouvinguts 

s’incorporen al seu grup classe en funció de l’edat corresponent  i assisteixen  a l’aula 

d’acollida en sessions puntuals, procurant que no coincideixi en el seu horari  àrees 

com expressió artística, música, educació física... que curricularment  ja afavoreixen 

més la inclusió. 

Les actuacions de la mestra de l’aula d’acollida seran les que venen indicades pel 

Departament  i comptarà amb l’asessorament de la LIC de l’EAP. 

 

 Si donat el cas,  un curs escolar determinat no hi hagués dotació d’aula d’acollida, 

l’escola haurà de vetllar per atendre l’alumnat nouvingut a partir dels propis recursos: 

L’escola proporcionarà a les famílies la informació adequada sobre el funcionament 

del centre, tractament i ús de les llengües, possibilitat de sol.licitud d’ajuts, procés 

d’integració escolar i social de l’alumne  i assoliment dels aprenentatges. 

El centre garantirà una comunicació eficient amb la família per tal de copsar les 

necessitats de l’alumne. 

La mestra d’EE orientarà el tutor per tal de fer l’avaluació inicial de l’alumne. 

L’equip directiu garantirà el trapàs d’informació al tutor i a l’equip docent. 

Si en un primer moment resulta complicada la incorporació de l’alumne nouvingut a 

l’aula ordinària en la totalitat de l’horari escolar, s’establirà un horari amb la MEE i 

professorat  de reforç per fer aquesta incorporació paulatinament. 

La MEE ajudarà  l’alumne nouvingut perquè faci progressivament la incorporació a 

l’aula ordinària. 

 

 

81.5. Plans individualitzats: 

El pla individualitzat (PI) ha de ser una eina per a la planificació de mesures, actuacions i 

suports per donar resposta a situacions singulars i complexes de determinats alumnes. 

Normativa de referència (Ordre EDU/296/2008, article 5.2)   

El director del centre és el responsable de que s’elabori i s’executi el PI. 

La MEE ha de promoure les mesures d’informació general, ajuda i assessorament al tutor i 

coordinador del pla. Comptarà també amb la col.laboració de l’EAP i  la CAD. 

El mestre tutor és el responsable de l’elaboració, seguiment i avaluació del PI, comptant amb 

la participació de l’equip docent i dels professionals que participen en l’atenció educativa de 

l’alumne. 

L’elaboració d’un PI s’ha de fer a partir de les necessitats que detecti el tutor. Seguidament es 

fa la demanda, que ha d’estar signada per la familia i per  direcció 

L’EAP serà qui farà l’avaluació i l’informe psicopedagògic de l’alumne/-a  on reconegui  les 

necessitats especifiques de suport educatiu. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=525278&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=525278&language=ca_ES
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Ha de quedar constància escrita de que la família ha estat informada de l’elaboració del PI. 

Així mateix  hi ha d’haver  una còpia de PI elaborat a l’arxiu personal de l’alumne. 

Si l’evolució d’un alumne ho aconsella es pot finalitzar un PI en qualsevol moment, i abans 

del temps inicialment previst, a demanda del tutor, amb l’acord de l’equip que el porta a terme 

i un cop escoltada la familia. 

La decisió motivada de finalitzar anticipadament un PI l’ha de signar el/la directora/-a amb 

constància del coneixement de la familia i ha de constar a  l’expedient acadèmic de l’alumne. 

 

81.6 . Programes i serveis externs  de suport per afavorir la inclusió. 

La direcció del centre, escoltades les propostes dels tutors i amb l’assessorament de l’EAP, la 

coordinadora LIC i  la coordinadora del PCEE, deriva alumnes als programes següents: 

 Càritas: Repassos dos dies a la setmana, depenent dels grups. Alumnes de 1er a 6è. 

 Creu Roja: Repassos durant la setmana i esplai els dissabtes al matí. Alumnes de 1er a 4rt. 

 Centre Obert: S’hi desenvolupen activitats per afavorir la socialització i la integració 

social dels infants, tot incidint en la millora de la qualitat de vida dels nens/joves i de les 

seves famílies. És un lloc de trobada on es fan tasques per prevenir situacions de risc 

social, compensar els dèficits socioeducatius, i repassar aprenentatges i competències que 

es treballen a l’escola. Alumnes a partir de 5è. 

 NEREU: Programa dedicat a afavorir l’exercici físis i l’alimentació saludable, (amb 

implicació de les famílies). Acull també alumnes amb clara descoordinació motriu i amb 

problemes de relació social (aïllament, personalitat apagada). Alumnes entre 7 i 11 anys. 

 ECO: Programa d’acompanyament a les sortides escolars, només per a alumnes amb 

discapacitats motrius. Alumnes d’infantil i primària. 

 

En el PEC  i a la PGA es detalla  més específicament l’aplicació d’aquestes mesures i a 

qui van dirigides 

 

 

 
Capítol  4  Acció i coordinació tutorial 
 
Article 82.  

Acció tutorial: 

Comporta el seguiment 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. 

En el seguiment de l’alumne s’ha de vetllar especialment per l’assoliment progressiu de les 

competències bàsiques,  per la detecció de les dificultats de l’alumne en el moment en què es 

produeixen i per la coordinació de tots els mestres que incideixen en el mateix alumne. 

A tal efecte el centre  ha inclòs dins de l’horari de primària una hora setmanal de tutoria per 

destinar-la al desenvolupament d’activitats d’acció tutorial amb el grup classe. 

També està previst dins de la programació general anual, l’horari d’entrevistes amb el 

professorat i les reunions col.lectives. 

Els mestres convocaran a les famílies per fer les entrevistes corresponents i la família haurà de  

confirmar si els  va bé o no l’hora que se’ls ha donat. D’altra banda les famílies poden 

demanar entrevista amb el tutor per mitjà de l’agenda sempre que ho creguin convenient.  

Les famílies s’han d’abstenir d’anar a  parlar amb el mestre en horari escolar, si no hi ha cita 

prèvia. 
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Comissió d’acció tutorial (CAT) 

Com a mínim, un cop per trimestre, es reuneix la Comissió d’Acció Tutorial (CAT) per tal de 

tractar  amb tot el professorat que intervé en aquell  grup,  el funcionament del grup-classe, 

possibles conflictes, problemes que han succeït i les intervencions realitzades així com també 

aspectes  relacionats amb el procés d’aprenentatge de l’alumnat. En definitiva, es tracta de 

proposar canvis i millores, tant grupals com individuals i gestionar-ne el funcionament 

conjuntament i amb criteris semblants. 

 

 

Capítol 5  Procés d’ensenyament – aprenentatge 
 
Article 83. Programacions didàctiques 

La programació didàctica és la planificació de la tasca educativa adreçada als alumnes de cada 

curs  i per cada àrea del coneixement, en el marc del currículum vigent. 

Cal concretar, distribuir i temporitzar al llarg de cada curs els objectius, continguts i criteris 

d’avaluació; així com també l’aportació d’aquests elements a l’assoliment de les 

competències bàsiques. 

Els mestres elaboraran  les programacions didàctiques en el marc del projecte educatiu. 

Les programacions tenen un caràcter reflexiu i estratègic,  han de ser revisables i s’han de 

correspondre de manera flexible amb el que es fa a l’aula. 

Han de donar resposta a les preguntes bàsiques que es plantegen a l’hora d’afrontar la 

planificació dels ensenyaments: per a què, què, quan i com ensenyar i avaluar. 

Les programacions didàctiques han d’incloure les opcions metodològiques, organitzatives i 

d’atenció a la diversitat de tots els alumnes. 

En les sessions de cicle i/o internivells establertes dins del calendari mensual cal revisar i 

actualitzar les programacions  i fer les possibles adaptacions. S’hi dedicarà més temps durant 

la darrera setmana de juny i la primera quinzena de setembre.. 

Les programacions cal formalitzar-les per escrit o informàticament i penjar-les a la xarxa 

interna del centre. Ha d’haver-hi una còpia a direcció, a disposició de la Inspecció  des de 

començament de curs. 

 

A nivell intern, el professorat de l'escola haurà de fer dos tipus de programacions:  

a) Temporització de cada assignatura.  

Han de constar-hi les unitats didàctiques que es treballaran, distribuïdes per mesos i setmanes, 

per tal de tenir una visió global de la matèria.  

S'ha de presentar al/la cap d'estudis a principi de curs.  

b) Programació setmanal o quinzenal.  

Aquesta programació, més concreta i específica, situarà les activitats que es fan dia a dia a 

classe. Cal que les activitats siguin  coordinades per ambdós grups del mateix nivell, i que 

estiguin en un lloc ben visible de l’aula: penjades al suro o al quadern de programacions, 

sobre la taula.  

Amb aquesta programació s'assegura que si una persona falta, qualsevol altra pugui 

desenvolupar la classe sense trencar el ritme del grup. 

Article 84. Recursos didàctics 
84.1 Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement. 

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ofereixen múltiples recursos per a 

l’acció didàctica i per a l’aprenentatge dels alumnes. 

L’escola incorpora les TIC dins de les diferents àrees, de manera que esdevinguin tecnologies 

per a l’aprenentarge i el coneixement (TAC). 
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El Departament  posa a disposició dels centres educatius diferents portals com ara XTEC, 

Edu365 i Edu3, així com serveis telemàtics on el professorat i l’alumnat  poden trobar 

nombrosos recursos didàctics i serveis digitals. 

Aquests serveis s’orienten al treball personal i col.laboratiu del professorat  en l’exercici de la 

seva tasca. 

Es recomana una especial cura en la configuració de la privacitat dels serveis que s’utilitzin 

per al tractament de dades dels alumnes. 

 

84.2 Biblioteca escolar. 

El centre disposa de biblioteca escolar i és un recurs més per a l’assoliment dels objectius del 

projecte educatiu del centre. 

A l’escola hi ha  un grup de mestres que formen la comissió de biblioteca. Des de la comissió 

s’estableixen els criteris de funcionament i es proposen projectes i activitats per desenvolupar 

a l’aula. També   es facilita material didàctic. 

Des dels diferents cursos i cicles cal donar suport a aquestes activitats i fer que l’alumnat  hi 

participi. 

 

 

Article 85. Avaluació de l’alumnat  

 

 Normativa de referencia: ORDRE ENS /164/2016 de 14 de juny 

 

L’avaluació  dels alumnes és contínua i global. L’objectiu és constatar els avenços dels 

alumnes, detectar les seves dificultats i adoptar, al més aviat possible, les mesures necessàries 

perquè puguin continuar amb èxit els seus aprenentatges. Per avaluar els alumnes es fa el 

seguiment del seu treball personal, tant a l’escola com a casa i es passen proves d’avaluació 

dels diferents temes. 

 

85.1 Proves 

 COMPETÈNCIES BÀSIQUES A 6è  (externa- Departament) 

 AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA DE 1r i 3r,  maig  

 PROVES ACL (de 1r a 6è):  octubre i maig 

 PROVES VELOCITAT LECTORA: octubre i maig 

 CÀLCUL MENTAL QUINZET (de P4 a 5è): octubre i maig 

 PROVA TEBEROSKY (P5): novembre i maig 

 CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA (P5): maig  

 

85.2. Informes a les famílies 

Educació Infantil 

A Educació Infantil es lliuraran dos informes. El primer desprès de Nadal, valorant 

bàsicament hàbits, adaptació i actituds. El segon  informe a l’acabament de curs, amb les 

valoracions dels aspectes anteriors i el progrés dels aprenentatges.  

Es fan els informes amb el programa ESFERA del Departament. 

 

Educació Primària:  

A Educació Primària, es lliuraran tres informes, un al final de cada trimestre, valorant tots 

els aspectes d’hàbits, actituds i aprenentatges.  
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A C inicial i a C mitjà, l’avaluació final es correspoon  amb la del tercer trimestre. 

A C superior, s’avalua el tercer trimestre i es fa un informe final d’avaluació de curs. Això 

facilita  donar una informació més concreta en el traspàs de primària a secundària. 

Es fan els informes amb el programa ESFERA del Departament. 

 

 Al final de cada un dels sis cursos de l’etapa s’ha d’evaluar el procés d’assoliment de 

les competències bàsiques dels alumnes.  

 En la darrera sessió d’avaluació de 2n, 4t i 6è també cal avaluar el grau d’assoliment 

de les competències bàsiques de l’àmbit digital, d’aprendre a aprendre i d’autonomia, 

iniciativa personal i emprenedoria. 

 Els resultats de l’avaluació s’han d’expressar en els termes següents: 

 

Asssoliment exce.lent AE 

Assoliment notable AN 

Assoliment satisfactori AS 

No assoliment NA 

 

 

El curs s’estructura en tres trimestres acadèmics, que tenen una durada aproximada de tres 

mesos i que cada any poden variar segons el calendari. 

 

85.3 Particularitats 

A l’educació primària es pot estar un any més en un curs si no se superen els aprenentatges i 

l’equip educatiu ho considera convenient. 

Cal haver introduït a ESFERA tot l’alumnat al qual se li ha elaborat un PI.  El document 

oficial ja farà referencia als criteris d’avaluació establerts en el seu pla individualitzat. 

En el cas que un alumne no hagi superat alguna de les àrees de llengües o matemàtiques, en 

acabar l’etapa (6è), haurà de realitzar, durant l'estiu, les activitats de reforç que indicarà el 

centre. Aquestes activitats les haurà de lliurar al tutor o tutora de 1r curs d’ESO per tal que les 

tingui en compte en l'avaluació inicial i en la planificació de possibles actuacions de reforç. 

Aquesta informació es traspassa en la reunió que es fa al mes de juny de primària-secundària. 

Finalment, el Departament  és qui desenvolupa l’Ordre d’avaluació per la qual es determinen 

el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació en l’educació 

primària, per a totes les àrees del coneixement. 

Article 86.   Coordinació primària -  secundària 

Amb la finalitat de garantir una adequada transició dels alumnes entre l’etapa d’educació 

primària i la d’educació secundària, l’EAP juntament  amb  les direccions dels  centres de 

primària i dels centres de secundària on aniran els alumnes, planificaran cada curs la 

realització de les sessions de coordinació necessàries: 
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 L’EAP es qui demana a  la direcció del centre i als tutors tota aquella informació que 

es requereixi des desl instituts, ja sigui acadèmica o social, per tal de fer les 

valoracions corresponents.  

 Reunions amb la psicopedagoga de l’EAP per preparar la documentació necessària i 

poder  fer el traspàs d’informació. 

 Reunió al mes de juny per fer el corresponent traspàs d’informació. Hi assisteixen els 

tutors de sisè i el/ la cap d’estudis, si s’escau, la psicopedagoga de l’EAP i els 

coordinadors pedagògics dels instituts corresponents. 

 Altres actuacions i activitats  puntuals que s’inclouran a la PGA 

 

 

 

Capítol 6 Ensenyament de la religió 
 
Article 87. Organització  

D’acord amb la normativa vigent, l’ensenyament de la religió té caràcter optatiu per a 

l’alumnat  i és d’oferta obligatòria per als centres. 

L’escola ofereix la possibilitat d’optar per rebre l’ensenyament de la religió a l’alumnat  de 

nou ingrés en el full de preinscripció o bé en  una declaració d’acord amb el model establert  

al centre.  

Els pares/mares  o tutors legals de l’alumne, per iniciativa pròpia, poden modificar l’opció 

feta, comunicant-ho per escrit (segons model) a la direcció del centre. 

El canvi d’opció s’ha de comunicar en el moment en que l’alumne confirmi plaça per al curs 

següent i no més tard del dia 15 de setembre. 

L’ensenyament de la religió  configura un espai horari propi que es comparteix amb els 

alumnes que no la cursen (valors cívics i socials). 

La direcció del centre adoptarà les mesures organitzatives pertinents, per tal que els alumnes 

rebin la deguda atenció educativa, en funció de l’opció que els seus pares han triat. 

 L’assignatura de religió i les alternatives corresponents seran o no avaluables en funció  de la 

normativa vigent. 

 

 

 

 

 

 

TÍTOL VI. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

Capítol 1  Aspectes generals 
 
Article 88. Carta de compromís educatiu 

La implicació de les famílies en el procés educatiu dels fills i filles és un element 

imprescindible per assolir l’èxit educatiu i contribuir a la millor integració escolar i social de 

l’alumne o alumna. 

La carta de compromís educatiu formalitza la coresponsabilitat entre  l’escola  i les famílies 

per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i 

social de cada infant. 

El centre i la família han de formalitzar la carta de compromís amb els continguts comuns que 

s´hi destaquen, en el moment de la matrícula. 
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Article 89. Horari escolar 

Matí: de 9:00 a 12:30 

Tarda: de 15:00 a 16:30 

Horari de menjador: de 12:30 a 15:00 

L’horari gradual dels alumnes de P3, els horaris de jornada intensiva al juny i els horaris de 

SEP, es comunicaran cada  curs  en funció de la normativa del Departament i del que el 

Consell Escolar Municipal i el Consell Escolar del centre aprovin. 

 

Artticle 90. Entrades i sortides del centre 

L’alumnat de P3 durant el mes de setembre entrarà i sortirà de l’escola per la segona porta 

baixant les escales laterals (porta reixa). 

L’entrada al centre per a tots els alumnes de l’escola  (els de P3 a partir de l’octubre) serà per 

la porta principal. 

Les sortides per a tots els alumnes de primària seran per la porta principal. 

Els alumnes d’EI (P3,P4 i P5)  al matí sortiran per la porta lateral (al costat de la Pèrgola) i a 

la tarda pel pati. 

 

Per tal de garantir un bon funcionament del centre, la porta de l’escola s’obrirà a les 8:55 i a 

les 14:55. Restarà oberta 10 minuts, tant a les entrades com a les sortides. Us demanem 

puntualitat. 

 

En cas de PLUJA, un cop escoltada l’AMPA, com a representant de les famílies, i el 

professorat, s’ha pres l’acord de que es  poden modificar les portes de sortida, per tal de que 

sigui més àgil.  

També s‘habilitaran  altres entrades i sortides en el cas de que, per ocupació de la Plaça Pius 

Xll, hi hagi dificultats de mobilitat importants per accedir o sortir del centre. 

S’informarà a les famílies en el moment que es prengui una decisió que impliqui canvis. 

 

Puntualitat: Si els alumnes arriben al centre després de l'horari establert i la porta està tancada 

(es tanca cinc minuts després de l’hora d’entrada), se'ls facilitarà l'accés però els seus pares o 

representants legals hauran de justificar per escrit el retard (a partir de la tercera falta). 

El/la tutor/a portarà el registre dels alumnes que arriben tard i en els casos reiteratius, 

s’engegaran els protocols pertinents dins la comissió social del centre.  

 

Els pares dels alumnes d’educació infantil  i cicle inicial han de comunicar a les tutores 

corresponents,  mitjantçant una autorització   que el centre els facilitarà, el nom de la persona 

o persones responsables de  venir-los a recollir.  

 

Es demanarà als pares dels alumnes de 1r i 2n que informin a l’escola mitjançant una 

autorització,  si el seu fill pot marxar sol a casa. 

 

Quan un/-a alumne/a hagi de sortir de l’escola en horari escolar, haurà de portar 

necessàriament una autorització escrita del pare, mare  o  tutor legal.   L’hauran de venir a 

buscar a l’escola. 

 

Article 91. Visites dels pares, mares o tutors legals 

No es permet l’entrada de pares i mares a les aules en horari lectiu. Demanem a les famílies 

que, si han de donar un encàrrec ho facin a través de consergeria, secretaria o agenda. 
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Les visites dels pares han d’estar concertades amb antelació amb el professorat. Poden ser a 

petició del tutor o de la mateixa família, a través de l’agenda. Els horaris d’atenció als pares 

constaran a la PGA de cada curs. 

 

Article 92. Absències de l’alumnat 

A cada classe hi ha una graella mensual per tal d’apuntar les faltes d’assistència dels alumnes. 

El tutor ha de vetllar per la seva complimentaciódiària i fer-ne el resum mensual. 

Per tal de fer les comunicacions mensuals d’absentisme escolar, cal que els pares avisin 

telefònicament o per correu electrònic el dia de l’absència o, posteriorment justificar-ho per 

escrit. 

En el cas d’absències reiterades i no justificades, s’engegaran els protocols pertinents dins de  

la comissió social del centre. 

 

Article 93. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat 

La recollida de l’alumnat a la sortida del centre no haurà de fer-se més tard de 5 minuts 

després de l’hora establerta. 

En el cas que els alumnes d’Educació primària hagin d’esperar les persones encarregades de 

recollir-los, ho podran fer dins de les dependències de l’escola, davant del despatx.  

Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de l’alumnat, el mestre 

tutor intentarà contactar amb la família. 

Un cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb la família i transcorregut un 

marge de temps prudencial, la persona que fins aquell moment hagi estat encarregada de 

l’alumne, comunicarà telefònicament la situació  a la policia local i acordarà amb ells la 

fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia. 

La reiteració freqüent d’aquests fets en una mateixa família, en la mesura en que comporten 

una falta d’assumpció de les responsabilitats en custòdia dels menors que els correspon, farà 

que la direcció del centre comuniqui per escrit la situació a l’EAP i posteriorment als serveis 

socials del municipi 

 

Article 94. Actuacions en el supòsit d’absentisme escolar  

En cas d’absentisme escolar (no assistència a l’escola sense cap justificació), el mestre tutor  

es posarà en contacte amb els pares/tutors legals, per tal d’assabentar-los de la situació i 

recordar-los les obligacions que tenen de vetllar per la correcta escolarització dels seus fills. 

Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament absentista, la direcció del 

centre realitzarà les actuacions següents en la mesura que siguin necessàries: 

 Enviar escrit a la família, recordant-los les obligacions envers els seus fills. Una còpia 

s’arxivarà al centre.  

 Es posarà també en coneixement de l’EAP, per escrit, i també amb còpia al centre. 

 Juntament amb l’EAP, la direcció del centre ho posarà en coneixement dels serveis 

socials locals i dels SSTT d’ensenyament. 

 L’absentisme dels alumnes quedarà reflectit a l’aplicatiu trimestral que s’ha de 

trametre a inspecció. 

 

 

Capítol 2  Seguretat i salut 
 
Article 95. Farmaciola 

A cadascuna de les plantes de l’escola hi ha una farmaciola. Està ubicada normalment al WC 

dels mestres. En un lloc visible, tancada –no amb clau-, no accessible als alumnes i pròxima a 

un punt d’aigua. El mestre coordinador de riscos laborals serà la persona responsable de la 
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farmaciola, el  qual ha de supervisar periòdicament el seu contingut, reposar el material i 

atendre les demandes dels mestres. 

 

Article 96. Administració de medicamets a l’alumnat 

Per administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari 

lectiu i/o en horari de menjador, cal que els pares portin  fotocòpia de la recepta mèdica així 

com una autorització on es demani per escrit l’administració al seu fill del medicament 

prescrit pel metge. 

Les receptes i autoritzacions es guardaran a secretaria en un únic arxiu. Se seguirà el mateix 

procediment en cas d’excursions i de colònies. 

 

Article 97. Atenció a l’alumnat  amb malalties cròniques 

La direcció del centre haurà de vetllar per l’elaboració d’un Pla personalitzat d’atenció a 

l’alumne, en el cas que aquest pateixi una malaltia crònica que ho requereixi. 

En el cas que l’alumne s’hagi de medicar, la família haurà d’aportar la documentació següent: 

 Informe del metge on s’especifiquin les actuacions en cas d’emergència, es detallin les 

necessitats de l’alumne i hi constin els telèfons dels referents sanitaria. 

 Autorització signada pels pares,  on s’autoritzi els docents del centre  a  administrar la 

medicació corresponent, si s’escau 

 

Article 98. Atenció als alumnes amb malalties prolongades 

L’alumne que pateixi una malaltia prolongada que li  impedeixi assistir a classe durant un 

període superior a 30 dies,  podrà rebre atenció educativa domiciliària per part de professorat 

del Departament. 

La direcció del centre on està matriculat l’alumne podrà sol.licitar l’atenció educativa al 

domicili familiar i haurà de fer el seguiment de la seva evolució acadèmica.  

Informació: Portal XTEC/ Ajuts als alumnes que pateixen malalties prolongades. 

 
Article 99. Vacunacions 

L’administració de les vacunes que es fa als centres educatius està regulada pel decret 

155/1993, d’1 de juny, d’actualització del Programa de salut escolar. A l’article 10 

s’especifica quines són les vacunes que s’administren a cada edat. 

 

 

 

 

Article 100. Admissió d’alumnes malalts 

Els nens i nenes  no poden venir a l’escola amb febre,  ni tampoc amb malalties infecto-

contagioses.  

Si es detecta un alumne/-a que arriba  malalt a l’escola o que durant el transcurs del dia no es 

troba bé, s’avisarà a la família perquè el vingui a  buscar.  

L’alumnat  que temporalment no puguin assistir a les classes d’educació física , haurà de 

portar portar un informe mèdic en el qual es justifiquin els motius. 

 
Article 101.  Higiene 

És exigible/imprescindible una bona higiene de les persones que comparteixen el mateix 

espai, en aquest cas l’escola.  Amb aquesta finalitat, les famílies són responsables de la 

higiene de llurs fills, tant personal com de la roba que porten. Els tutors vetllaran per 

assegurar aquest aspecte en els seus alumnes, actuant de la manera més convenient per 



48/61 

 
NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE  (NOFC) 
ESCOLA JAUME BALMES  2020 

facilitar la integració de tots els alumnes i la cohesió del grup, i informant a la comissió social 

en cas que es detecti una possible negligència de les famílies en l’atenció dels menors.  

 

Article 102. Polls 

En determinades èpoques de l’any s’acostuma a detectar “polls” en alguns alumnes. 

Aconsellem als pares/mares  que periòdicament observin els cabells dels seus fills per tal de 

fer el tractament adequat i eliminar-los. 

 La família ha d’avisar a l’escola si detecta que el seu fill pugui tenir polls. 

 La mestra tutora  o altres mestres si és el cas, ha d’avisar a direcció si detecta polls en 

algun dels seus alumnes. 

 Des de direcció s’enviarà un comunicat a les famílies de tot el grup classe,  a fi de que 

es faci el tractament corresponent. 

Amb la finalitat d’evitar contagis, no podran assistir a l’escola aquells alumnes  als quals 

s’hagin detectat “polls” i que no  hagin pres mesures per eliminar-los. Aquesta circumstància 

l’haurà  de comprovar el personal del centre (tutor/a, direcció) davant dels pares, quan el nen 

es vulgui  reincorporar a l’activitat normal de l’aula. 

 

Article 103. Manipulació d’aliments 

La manipulació  d’aliments a l’escola per part dels alumnes, les famílies o els mateixos 

mestres, com a activitat de la programació anual, s’ha de fer tenint en compte les normes 

bàsiques d’higiene alimentària establertes per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària. 

Cal evitar les elaboracions amb  ou cru i amb nata i estar al cas dels alumnes que presentin 

al.lèrgies a alguns aliments en concret. 

Cal preguntar a les famílies la composició dels aliments en el cas que portin productes 

elaborats per compartir, sempre que a la classe hi hagi alumnes amb al.lèrgies alimentàries. 

 

Article 104. Aniversaris 

Per celebrar els aniversaris dels alumnes a la classe, només es pot portar una llaminadura o un 

objecte de record. 

En el cas que es vulgui portar un pastís, galetes o coca per compartir , cal avisar prèviament al 

mestre/a. 

No es poden portar begudes de cap tipus. A part de que, la gran quantitat de sucres  que 

porten no són recomanables per a la salut dels infants, suposen un perill a l’hora de distribuir-

los per la classe (que es tombin, que caiguin sobre els llibres o llibretes, embrutar les taules i 

el terra més del compte). 

A dins del recinte escolar NO es poden repartir invitacions  per a festes particulars 

d’aniversari o altres celebracions. 

 

 

Article 105. Al.lèrgies i intoleràncies a alguns aliments 

Les famílies han de comunicar a l’escola, mitjantçant un certificat mèdic, les al.lèrgies i/o 

intoleràncies a determinats aliments que puguin patir llurs fills. 

Els mestres tutors tindran visible a l’aula el llistat dels alumnes amb aquestes particularitats i, 

si és el cas, el tractament o fàrmac  que s’hagi d’administrar. D’aquesta manera qualsevol 

mestre que entri a l’aula ho tindrà present. 

Aquestes particularitats són importants en relació a l’article 102. 

Tal com consta al Pla de menjador, també s’ha de comunicar a l’empresa responsable perquè 

pugui elaborar els menús alternatius. 
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Capítol 3  Activitats complementàries i sortides 
 
Article 106. Programació i autoritzacions 

La programació de les activitats que s’hagin de fer  fora del recinte escolar o que, pel seu 

caràcter general impliquin l’alteració de l’horari habitual, s’ha d’incloure en la programació 

general anual del centre, i amb prou antelació per poder ser valorades  pel Consell Escolar. 

 Cal garantir sempre que les families rebin la informació adequada sobre les 

característiques de l’activitat: horaris, material que s’han d’endur, breu explicació de 

l’activitat. 

 Caldrà portar una autorització signada pels pares o representants legals per poder 

realitzar l’activitat. 

 Caldrà fer el pagament de l’activitat en el mateix moment d’entregar l’autorització. 

Una autorització sense pagament no és vàlida 

 S’han de respectar els terminis que es donin per fer els pagaments, ja que d’això en 

depèn la reserva de l’autocar i la confirmació de plaça. 

 En el cas que un alumne hagi pagat una sortida i no pugui assistir-hi se li retornarà  la 

part corresponent a la despesa de l’activitat/taller i un percentatge del desplaçament. 

Aquest percentatge pot variar en funció de les baixes que es produeixin . 

 Les sortides programades per Cervera, és a dir visites dins de mateixa localitat, es 

podran fer amb una única autorització per tot el curs. 

 No podran  assistir a les sortides programades pel centre aquells alumnes que 

presentin un comportament inadequat. Els tutors han d’ informanr a la família del 

comportament del seu fill/-a per tal de poder aplicar les mesures corresponents. Veure 

en aquest mateix document l’article 72. 

 Aquelles  famílies que tinguin deutes de llibres de text i/o material amb l’escola i no 

compleixin els acords de pagament que van fer al principi de curs amb direcció,  no 

podran participar en les activitats complementàries de pagament. 

 

 

Article 107. Acompanyants en les sortides 

No es poden fer sortides ni altres activitats fora del centre amb menys de 2 acompanyants, un 

dels quals ha de ser necessàriament mestre. 

Quan es desenvolupi una activitat fora del centre, programada per a un grup d’alumnes, i hi 

hagi alumnes que no hi participin, el centre haurà d’organitzar l’atenció  d’aquest alumnes. 

S’haurà d’informar els pares de que els seus fills no podran fer classe normal i que hauran 

d’anar a una altra classe que no és la seva. 

 

 

Relació alumnes / acompanyants 

 

 Sortides d’un dia Sortides de més d’un dia 

Educació infantil 10/1 8/1 

Cicle inicial 15/1 12/1 

Cicle mitjà 15/1 12/1 

Cicle superior 20/1 18/1 

 

 

 
Capítol 4  Material i equipament escolar 
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Article 108. Material escolar 

Al llarg dels diferents cursos  hi ha un material escolar que els alumnes comparteixen i  a 

mesura que es van fent grans, aquest material l’hauran de portar personalment els alumnes. 

Els mestres faran recomanacions sobre el tipus de material que els alumnes necessitaran per 

treballar. 

 

A Educació infantil el material fungible de l’alumnat  és comú: llapis, colors, gomes, 

maquinetes, cartolines, pinzells, retoladors, ceres, punxons, tisores, barnís, material per fer 

manualitats, folis, fotocòpies... 

 

A Educació primària, els nens i nenes  han de portar el seu estoig amb el material que 

recomanin els mestres; també llibretes, regles, compàs etc. Es donarà el llistat abans de l’inici 

de cada curs. 

Serà comú el material per fer manualitats (pega, tisores, vernissos, pintures...) els folis, les 

fotocòpies, arxivadors d’anelles... 

Les fotografies de cicle i les orles de final de curs també seran comptabilitzades com a 

material de cicle. 

El material comú d’aula suposa una despesa que les famílies hauran d’abonar a l’escola. A 

l’acabament de cada curs escolar es determinarà l’import d’aquesta despesa per a cada un dels 

cicles. 

 

Article 109. Llibres de text 

L’elecció dels llibres de text i d’altres materials didàctics correspon al claustre de l’escola. Els 

mestres han de vetllar perquè els materials seleccionats siguin adients a l’edat dels alumnes , 

al currículum establert i al desplegament de les competències bàsiques (àmbit lingüístic, 

àmbit digital, àmbit matemàtic, àmbit cientificotecnològic). 

Els llibres i materials seleccionats han de ser accessibles a tots els alumnes, especialment a 

aquells que tenen necessitats educatives específiques. 

Amb caràcter general, els llibres de text no es poden substituir abans de transcórrer un període 

de quatre anys 

En el moment que toqui escollir , cada cicle determinarà si s’han de triar llibres per a totes les 

assignatures o bé en algunes d’elles es prescindirà de llibre, es treballarà només amb suport 

digital o s’elaborarà material de treball tant per a l’alumnat com per al professorat.  

S’intentarà seguir una línia d’escola pel que fa a la selecció d’editorials, es comprovarà que el 

currículum s’adapti als diferents cicles  i que no quedin mancances  curriculars  entre un cicle 

i un altre. 

Abans del 30 de juny s’ha de fer pública la relació de llibres de text seleccionats per al curs 

següent, i se n’ha d’indicar el títol, l’autoria i l’ISBN.  

 

Article 110. Socialització de llibres 

L’escola participa en el programa de socialització de llibres. 

S’intenta socialitzar el màxim de llibres per cada curs. Els quadernets de treball es consideren 

material fungible i han de comprar-los les famílies. No són socialitzables. 

La direcció del centre gestiona les comandes amb les editorials i elabora els llistats 

corresponents. 

L’AMPA s’encarrega de la revisió anual dels llibres de reutilització, de fer   l’entrega a les 

famílies i de la gestió econòmica. 
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Article 111. Bates 

Els nens i nenes d’educació infantil  han de dur bata durant tota la jornada escolar. La bata ha 

de ser de ratlles vermelles i amb botons. 

La bata ha de portar una veta d’uns 20 centímetres per poder-la penjar bé i ha d’anar marcada 

amb el nom del nen o nena de forma visible.  

S’enduran la bata a casa els dimecres per poder-la rentar 

 

Article112. Xandall 

L’escola té un model de xandall unificat per a tot l’alumnat  de primària. 

Els  nens i nenes  de primària (de primer fins a sisè) han de venir amb el xandall i sabatilles 

esportives per poder fer l’assignatura d’educació física. Els alumnes que reiteradament no 

portin el xandall  ni  l’equipament adequat, no podran fer l’activitat. 

És molt important que l’equipació per a fer educació física estigui marcada amb el nom de 

l’alumne/-a 

El xandall de l’escola s’haurà de portar també quan hi hagi sortides que ho requereixin. Els 

mestres ho indicaran. 

 

 

Capítol 5  Ús d’espais i material comú: biblioteca, gimnàs, aules de reforç, aula   
                  d’informàtica, carros d’ordinadors 
 
Article 113. Organització 

 A l’escola hi ha espais comuns que  han de compartir tots els cursos i altres espais que  

s’utilitzen diàriament per a fer desdoblament de grups o reforços. 

 Cal fer un bon ús d’aquests espais i deixar-los en les mateixes condicions que els hem 

trobat, nets i ordenats. Cal comunicar a direcció quan es detecti alguna anomalia en 

algun d’aquests espais comuns per poder-la solventar el més aviat possible, abans de 

que l’utilitzi un altre grup. 

 Al gimnàs, a la biblioteca i a l’aula d’informàtica cal seguir les recomanacions dels 

coordinadors. A començament de curs les passaran a les diferents classes. 

 Les aules de reforç o desdoblament es distribuiran cada curs escolar  en funció del 

nombre d’ alumnes que les hagin d’utilitzar. 

 Els carros dels ordinadors portàtils, que també es comparteixen, han d’estar 

degudament endollats i el professor que els utilitzi és el reponsable de comprovar-ho. 

Cal seguir també les indicacions del coordinador TIC. 

 Els horaris d’aquests espais múltiples constaran a la PGA i també estaran exposats a la 

porta de l’aula  corresponent. 

 

 

 

Capítol 6  De les queixes i reclamacions 
 
Article 114. Actuacions (Instruccions d’inici de curs) 

111.1 Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l’exercici 

professional del personal del centre: 

Quan els pares, mares o tutors legals estiguin en desacord amb l’actuació del personal del 

centre, cal que en primer lloc parlin amb el/la mestre/a amb qui tinguin la discrepància. En cas 

de no trobar punts d’acord, cal parlar amb el tutor/a i en darrer terme si és necessari, amb la 

direcció del centre.  

De qualsevol reunió s’haurà de deixar registre escrit amb l’especificació dels acords presos.  
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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.  

 

111.2. 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.  

Cal parlar sempre amb el mestre o especialista que ha fet l’avaluació per tal d’obtenir més 

informació sobre el criteri que s’ha seguit per avaluar. 

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 

han 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. 

 
 
Capítol 7  Serveis escolars 
 
Article 115. Servei de menjador 

Aquest servei el gestiona el Consell Comarcal, que és qui, havent escoltat els diferents 

representants escull l’empresa que se’n farà càrrec. La persona  responsable de l’empresa és 

qui coordina aquest servei a l’escola. 

El funcionament i normativa d’aquest servei està detallat al “Pla de menjador” de l’escola. 

 

Article 116. Servei de transport escolar 

L’escola disposa de servei de transport escolar, realitzat per una empresa externa contractada 

segons un conveni entre el Consell Comarcal i el Departament. Els alumnes provenen de 

pobles de les rodalies que pertanyen  o no,  al mateix municipi.  

L’horari d’acollida i recollida dels alumnes de transport el comunica l’empresa a 

començamets de curs.  

La TEI de l’escola és qui fa el  servei de control d’alumnes. És un acord que es pren a 

començaments de curs,  per tal d’ajustar el seu horari personal de treball a l’escola. 

Cal comunicar a l’empresa si un alumne habitual de transport no farà ús d’aquest servei algun 

dels dies de la setmana. 

Els serveis de menjador i transport, així com el seguiment i avaluació venen determinats per 

la normativa vigent. 

 
Article 117.  Servei d’acollida matinal 

És un servei que ofereix l’AMPA de l’escola, amb monitors especialistes  i legalitzats. 

Es realitza dins de les dependències escolars des de les 7:50 fins a les 8:55. 

L’Ampa és qui gestiona les inscripcions i el pagament d’aquesta activitat. 

 

Article 118. Activitats extraescolars 

Entenem com a activitats extraescolars aquelles que es realitzen fora de l’horari lectiu destinat 

a l’ensenyament reglat. 

 Se n’ha d’informar al claustre i han de quedar recollides en la PGA. 
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 Han de ser de caràcter voluntari i no poden comportar per als alumnes que no hi 

participin, discriminació o modificació de l’horari lectiu o del calendari escolar. 

 La programació tampoc pot interferir amb el temps dedicat al SEP. 

 Cal fer públic al taulell d’anuncis de l’escola els horaris d’aquestes activitats. 

 Són activitats extraescolars les que programa l’AMPA de l’escola, el Consell local 

d’esports  o altres organismes oficials (PCEE, PEE,...) 

 La realització de les activitats, pagament, canvis d’horaris, recollida dels alumnes, 

responsabilitat en cas d’accident, avaluació i comunicació amb les famílies, és 

responsabilitat de l’entitat organitzadora. 

 

Article 119. Voluntariat 

L’escola compta al llarg del curs amb  persones que, voluntàriament s’ofereixen per ajudar en 

difernts tasques escolars: reforç de llenguatge, tallers, acompanyament i guia en sortides, 

atenció de la biblioteca. 

El funcionament del voluntariat es regula a partir del protocol de les entitats que l’ofereixen: 

Pla educatiu d’Entorn (PEE), mestres jubilats (normativa del Departament), alumnes de 

l’institut que fan el crèdit d’empreneduria. 

La col·laboració de persones voluntàries ha de ser sense compensació econòmica i no ha de 

suplir mai un lloc de treball remunerat. 

La col·laboració de persones voluntàries pot estar establerta periòdicament dins de l’horari 

escolar o bé en actuacions concretes al llarg del curs. 

Quan la col·laboració sigui de suport als alumnes, es durà a terme sempre amb el docent 

responsable. 

S’inclouran les accions de voluntariat dins de la PGA  i  se’n farà la valoració. 

 
 
Capítol 8  Gestió econòmica  
 
Article 120.  Gestió dels comptes de l’escola 

Normativa de referència: Llei 12/2009, del 10 de juliol, Decret 102/2010, de 3 d’agost 

d’autonomia de centres educatius i la instrucció 1/2014 relativa a la gestió econòmica dels 

centres educatius públics del Departament d’Ensenyament. 

 

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 ESFER@  

 

Quan algun mestre realitzi una compra per la classe o per l’escola, haurà de demanar sempre 

factura de la compra. Si és un tiquet de compra,  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.  

 

Article121. Gestió de beques i   ajuts econòmics a les famílies 

La direcció del centre vetllarà perquè les famílies que disposin de pocs recursos puguin rebre 

algún tipus d’ajut per pagar les despeses de material escolar i/o la socialització de llibres. 

L’equip directiu, assesorat per la treballadora social de l’EAP, distribuirà els recursos que 

arribin a l’escola en concepte “d’ajuda” per tal d’afavorir la inclusió escolar de tots els 

alumnes. 



54/61 

 
NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE  (NOFC) 
ESCOLA JAUME BALMES  2020 

Per ajudar les famílies a gestionar  les despeses educatives de llurs fills a l’escola, la secretària 

del centre formalitzarà amb aquelles famílies  que ho necessitin, un contracte de pagament a 

terminis 

En el cas que es convoquin per part d’altres entitats,  beques per ajut a l’estudi, la direcció del 

centre n’haurà de fer difussió de manera clara entre les famílies 

 

 

Capítol 9   Gestió acadèmica i administrativa 
 
Article 122. Documentació acadèmica 

El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a la documentació de 

l'alumnat, que comprèn la documentació acadèmica i la de gestió, tant de  l'arxiu individual  

com la relativa als grups d'alumnes.  

A secretaria hi ha un arxivador per cada grup classe on es guarda la documentació dels 

alumnes. Cada alumne disposa d’un porfoli on es guarda la seva documentació personal:  

Primària: Fitxa dades bàsiques, informe final de curs, informe final de cicle, mesures 

d’adaptació curricular i informes EAP si és el cas, autorització pàgina web, opció religió, 

documents judicials si és el cas, informes mèdics 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.  

 

 

Article 123. Documentació administrativa 

L'activitat administrativa es formalitza en arxius, registres i documents tècnics. El centre 

disposarà de tots els llibres de registre preceptius degudament habilitats i diligenciats: registre 

d’entrada i sortida de correspondència, matrícula d’alumnes,  historials acadèmics dels 

alumnes, registre de certificacions, llibre d’absències i permisos del professorat, llibre d’actes 

de claustre, llibre d’actes del consell escolar, llibres de comptabilitat, pressupost del centre i 

justificació anual despeses amb les corresponents actes d’aprovació del consell escolar, 

inventari. 

 

El centre disposarà d'un arxiu actiu: documentació activa del centre que s’utilitza per a la 

realització de les seves tasques ordinàries. Aquests s’ha de custodiar un màxim de 5 anys, 

excepte aquells que puguin generar certificacions posteriors (per exemple dades anuals). La 

documentació de gestió econòmica s’ha de custodiar un mínim de 6 anys.  

L’arxiu històric (tots els llibres-registre, actes i títols) i els historials acadèmics mentre no 

siguin lliurats al titular o enviats a un altre centre per canvi en l’escolarització, s’han de 

conservar permanentment.  

Les actes dels òrgans col·legiats fetes amb mitjans informàtics s’enquadernaran, assegurant la 

numeració de pàgines, amb la diligència d’obertura i certificació final de tancament, on 

consten les actes que conté el llibre, degudament signat pel director/a i el secretari/a. 

 

Tota la gestió administrativa del centre es farà amb el  Programa d'administració i gestió 

acadèmica del Departament:  ESFER 
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TÍTOL Vll.  UTILITZACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS I SERVEIS DEL 

CENTRE 

 

 
Capítol 1 Ús social del centre 
 
Article 124. Aspectes generals 

Atés que les instal.lacions del centre i l’edifici en general constitueixen un patrimoni públic al 

servei de la ciutadania i que la seva polivalència el fa apte per a ser utilitzat per a activitts de 

diversa índole,   des de l’escola es considera que el seu ús, més enllà del temps escolar, 

afavoreix la cohesió social i enforteix el teixit social de l’entorn del centre. 

 

Article 125.  Ús social de les instal.lacions del centre 

Normativa d’aplicació: 

Llei orgànica2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm 106, de 4.5.2006 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm 5422, de 16.7.2009) 

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC 5686, de 

5.8.2010) 

 

Les activitats ecolars ordinàries, extraescolars i complementàries del centre, previstes en la 

programació general anual, tenen sempre caràcter prioritari i el seu desenvolupament no es 

pot veure alterat per activitats que es facin en el marc de l’ús social del centre. 

L’ús social es pot autoritzar en un horari diferent de l’horari escolar: laborables fora de 

l’horari escolar, caps de setmana, festius, vacances... 

Les persones físiques o jurídiques que pretenguin fer un ús social del centre, presentaran la 

seva sol.licitud a l’Ajuntament de manera argumentada i aquest passarà la demanda a la 

direcció de l’escola. Es requereix la conformitat expressa del director del centre per fer ús de 

les instal.acions del centre. 

L’Ajuntament i la direcció del centre establiran les condicions per a l’autorització d’aquest ús: 

accés, vigilància, manteniment, seguretat, neteja etc. 

 

Els danys i/o perjudicis personals o materials que tinguin lloc durant la realització d’actes a 

l’escola i que no estiguin relacionats directament amb les activitats educatives (ja siguin 

escolars o extraescolars), seran responsabilitat de l’entitat que n’ha fet la demanda. 
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TÍTOL VllI  ALTRES CONSIDERACIONS I NOVA NORMATIVA 

 

 
Capítol 1 Sobre l’ús dels mòbils al centre  
 

Article 126.  En relació a l’alumnat 

Està prohibit que els alumnes portin mòbil i altres dispositius digitals a l’escola. 

En cas que el mestre confisqui un mòbil, es custodiarà a direcció, fins que la família vagi a 

buscar-lo al centre. El mestre que ha confiscat el mòbil, trucarà a la família per explicar-li la 

situació. 

Article 127.  En relació a la resta del personal del centre 

1. Es podrà utilitzar mòbil en les sessions de classe, amb ús educatiu sobretot en les 

sessions en què no es disposa d’ordinador:  utilització com cronòmetre, buscar algun 

recurs que s’ha de llegir davant els alumnes, recollida d’alguna imatge per posar al web o 

revista… En aquest darrer cas, en finalitzar les sessions amb alumnes, s’hauran de 

descarregar aquestes imatges als dispositius d’escola. 

2. Es podrà utilitzar el mòbil igualment per rebre i fer trucades a/de l’escola i centres 

amb què es fan activitats pedagògiques, en cas de sortides, o espera d’una 

confirmació/supressió d’activitat en un moment puntual. 

3. Es podrà utilitzar el mòbil per fer fotografies o enregistrar activitats  escolars amb 

alumnes i descarregar-les posteriorment als dispositius de l’escola  per fer-ne la difusió 

corresponent, atenent sempre als criteris de protecció de dades establerts al centre 

4. L’equip directiu podrà utilitzar el mòbil per atendre trucades o avisos per diferents canals, 

provinents del Departament, Ajuntament, Consell Esportiu, LIC, EAP, Serveis socials i 

altres entitats educatives que es comuniquen directament amb el telèfon personal de la 

direcció (evitant els moments lectius, exceptuant casos molt urgents). 

5. No es pot utilitzar el mòbil per ús personal aliè a l’ús educatiu, en les sessions en què 

s’està atenent alumnes (trucades, whatsapp…). Quan es fa classe amb els alumnes el 

telèfon hauria d’estar endreçat i en silenci. Solament es traurà si s’ha d’utilitzar amb ús 

educatiu (veure punt 1) i sempre en silenci. Per atendre urgències o motius personals, 

s’haurà de fer fora de la classe. Es recomana tenir el mòbil en silenci quan s’estigui fent 

reunions. 

6. Es podrà utilitzar mòbil  en cas de necessitat d’ús personal en les sessions de 

permanència al centre sense alumnes, a la sala de mestres o a les classes, si no hi ha 

alumnes (en aquest darrer cas seria quan coincideix una permanència de mestre dins 

l’horari lectiu dels alumnes o durant les sessions d’esbarjo). 

7. El mitjà de comunicació oficial amb el claustre és el correu corporatiu .xtec, no el  

whatsapp 

8. A criteri del mestre o mestra corresponent, es pot fer ús del mòbil o  , whatsapp 

personal per comunicar-se de manera més àgil amb les famílies 

9. Per a les persones voluntàries que presten serveis a l’escola, cal seguir les mateixes 

indicacions que per al professorat. 

10. Per al personal d’administració, els mateixos criteris que per direcció. 
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11. Conserge: 

L’ús del telèfon mòbil a la feina s’entén només com una finalitat  derivada de la pròpia 

feina: contacte i relació amb personal que hagi d’intervenir al centre per alguna tasca en 

concret i que requereixi una coordinació entre els operaris i el conserge. 

Durant l’horari laboral, i amb la tasca que comporta d’atenció i relació amb l’alumnat, el 

professorat i les famílies, cal abstenir-se d’utilitzar el mòbil per altres motius. Com en els 

casos anteriors, es podrà fer ús del mòbil en cas de necessitat d’ús personal. 

 

Aprovat en claustre el dia 26 de juny de 2019 i passat al Consell Escolar i aprovat per 

incloure a les NOFC el dia 26 del mes de juny 2019) 

 

 

Capítol 2  Sobre  sol·licitud i protecció de dades personals 

 

Article 128.  Dades de l’alumnat 

La incorporació d’un alumne al centre suposa el consentiment per al tractament de les seves 

dades i, si s’escau, la cessió de dades procedents del centre on hagi estat escolaritzat 

anteriorment. En tot cas, aquesta informació ha de ser l’estrictament necessària per a la funció 

educativa i orientadora, i no es pot tractar amb finalitats diferents de l’educativa sense el 

consentiment exprés de la família. 

 Els serveis educatius poden compartir dades amb altres administracions i entitats públiques 

que col·laborin en les necessitats de suport a l’alumnat i que tinguin competències en matèria 

de protecció de menors, serveis socials, protecció de la salut i vigilància de l’escolarització 

obligatòria.   

Traspàs de dades a l’AMPA: Les dades de les famílies de què disposa l’escola no es poden 

donar. En el cas de l’AMPA i el servei de menjador, els podrem facilitar les dades sempre que 

en tinguem el consentiment firmat de la família. 

 

Article 129.  Autoritzacions 

Autorització per a l’ús d’imatges: Per a la publicació i la utilització d’imatges dels alumnes 

a la pàgina web de l’escola cal disposar de l’autorització signada de la família o tutors. 

Aquesta autorització s’ha de demanar cada curs escolar. Les fotos i/o vídeos utilitzats seran 

fets per mestres o bé es delegarà aquesta tasca en un familiar determinat per direcció.  

Hi ha més informació sobre dret d’imatge a l’article 68.1 d’aquest document. 

Autorització de sortides: Cada curs caldrà obtenir una autorització per a les sortides 

aprovades per Consell Escolar en la Programació General Anual de Centre. En cas que es 

prevegi una sortida en data anterior a l’aprovació d’aquesta, es farà arribar una autorització 

específica per a aquesta sortida a les famílies, que hauran de tornar signada. Caldrà obtenir, a 

part, autoritzacions específiques per a la participació en activitats com piscina o colònies.Cap 
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alumne no podrà realitzar una sortida, ni tan sols en la proximitat del centre, sense 

l’autorització signada per la família. 

Autorització de sortir sols i/o recollir germans: Les famílies podran autoritzar els seus fills, 

a partir de 3r, que puguin sortir sols i/o anar a recollir els seus germans de primària. 

Autorització per a l’ús de serveis d’internet: Caldrà també, en cas que es vulgui donar 

d’alta per a l’ús d’algun servei d’internet – encara que siguin aplicacions educatives d’aquests 

serveis – una autorització de les famílies o tutors en què s’especifiquin quins serveis 

s’utilitzaran i amb quina finalitat, i advertir que la responsabilitat per possibles mals usos és 

de l’usuari.  

 

Article 130.  Dades sensibles i privacitat 

Dades de salut: Pel que fa a les dades de salut de l’alumnat, no es  facilitaran dades de salut 

sense el consentiment tàcit de la família, excepte aquelles informacions necessàries per 

salvaguardar l’interès vital de la persona afectada. Les dades de caire psicològic han de ser 

considerades dades especialment protegides.  

 

No es poden facilitar dades per telèfon, a no ser que hi hagi hagut un contacte previ cara a 

cara i per tant l’agent educatiu extern sigui reconegut. Ara bé, es realitzaran, preferiblement 

entrevistes personals.  

 

No es poden cedir dades sense estar-hi autoritzats, si no és en cas que aquesta cessió 

estigui autoritzada per una llei o bé es tracti d’una sol·licitud concreta i específica (mai 

sol·licituds massives de dades) per a la prevenció d’un perill real i greu o, en el cas de 

desprotecció de menors, per requeriment de la policia o per pròpia iniciativa en detectar 

situacions de risc. Això implica que no es pot donar a la família cap informe de l’alumne que 

no sigui l’establert d’informació a les famílies; en el cas que la família requereixi algun altre 

tipus d’informe ho ha de sol·licitar a l’equip directiu 
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DISPOSICIONS FINALS  
 
Primera. Interpretació del reglament  
1. Es faculta el/la director/a per a la interpretació de les NOFC.  
 
Segona. Modificacions  
1. Aquestes NOFC són susceptibles de ser modificades per les causes següents:  

 Perquè no s'ajustin a la normativa de rang superior,  
 Per l'avaluació que en faci el Consell Escolar, perquè concorren noves circumstàncies 

a considerar o nous àmbits que s'hagin de regular.  
2. El Consell Escolar ha d'aprovar per majoria les modificacions de les NOFC.  
3. Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els òrgans de 
coordinació i l’AMPA.  
 
Tercera. Publicitat  
1. Les NOFC es difondran a tots els membres de la comunitat educativa a través dels seus 
representants en el Consell Escolar (web, blog…)  Se’n lliurarà un exemplar complet a l’AMPA  
2. S'explicaran els punts més rellevants d'aquestes NOFC a l'alumnat, en el decurs de la 
normal activitat acadèmica, segons les respectives edats. A l’agenda de l’alumnat hi haurà un 
resum del reglament que en faciliti la comprensió.  
 
Quarta. Entrada en vigor  
Aquestes NOFC, revisades i modificades  entraran en vigor a partir del dia 10 de febrero  de 
2020 
 
 
 
 
 
CERTIFICO  que les presents NOFC han estat revisades i posteriorment   aprovades pel 
Consell Escolar  el  dia 13 de febrer de 2020, tal com consta en el llibre d'actes d'aquest 
òrgan col·legiat . 
 
 
 
La secretària Vist i plau 
                                                                                                             La directora 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Jaume Balmes 
 
Plaça Pius XII, 1 
25200 Cervera 
Tel. 973 530 493  
Fax 973 530 493 
 
 
 
 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU: Continguts comuns 
 

 
1.Acceptació dels principis educatius del centre: 
 
Per part del centre: 

 Compartir informació amb la família sobre l’organització, el funcionament, les 
activitats i els serveis que s’ofereixen al centre. 

 Oferir mecanismes de participació de la comunitat escolar en el govern del 
centre a través dels òrgans col·legiats. 

 
Per part de la família: 

 Respectar i col·laborar en el desenvolupament del projecte educatiu del 
centre. 

 Instar el fill o filla que compleixi les normes  del centre i que participi 
activament en l’assoliment d’un clima positiu de convivència. 

 
2. Respecte a les conviccions ideològiques i morals de les famílies: 
 
Per part del centre: 

 Respectar les conviccions de la família, en el marc dels principis educatius 
establerts per les lleis, i protegir la intimitat de l’infant. 

 
Per part de la família: 

 Respectar i promoure els valors reflectits en el projecte educatiu del centre. 
 
3. Adopció de mesures correctores en matèria de convivència: 
 
Per part del centre: 

 Compartir amb les famílies els valors i normes de convivència del centre, així 
com les mesures adoptades davant de qualsevol conflicte. 

 
Per part de la família: 

 Respectar i promoure els valors i normes de convivència del centre. 
 Fomentar en els fills i filles el respecte i el bon ús dels materials i de les 

instal·lacions i el compliment de les normes. 
 Fomentar en els fills i filles la resolució dialogada dels conflictes. 

 
 
4. Comunicació entre el centre i la família: 
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Per part del centre: 
 Mantenir una comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució 

acadèmica i personal de l’alumne o alumna. 
 Comunicar a la família la inassistència eventual al centre, les faltes de 

puntualitat  i les incidències que es produeixin. 
 Informar les famílies de les activitats que es desenvolupin en horari escolar i 

extraescolar. 
 Oferir assessorament a la família en l’adopció de criteris i mesures que 

afavoreixin l’evolució de l’alumne, per mitjà de la tutoria. 
 Per part de la família: 
 Comunicar al centre les informacions rellevants que puguin incidir en el 

procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumne o alumna. 
 Assistir, dins les possibilitats de la família, a les reunions i entrevistes que 

convoqui el centre. 
 
 
 
 
 
 
 
Cal signar-la i retornar-la a l’escola: 
 
Llegits els continguts comuns de la carta de compromís, les persones sota signants  
conscients que l’educació implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem 
aquesta carta de compromís: 
 
(Nom i cognoms)................................................................................ pare/mera/tutor 
de   
 
l’alumne/a............................................................................................. 
 
 
Signatura: 
 
 
 
 
Direcció de l’escola Jaume Balmes de Cervera. 
 
Signatura: 
 
 
 
 
Cervera, a .................................................... 

 


