
 

APROVAT CURS 2013-2014

ACTUALITZAT 2018-2019

ESCOLA MARTÍ POCH

Normes d'organització i
funcionament del centre

NOFC



Escola Martí� Poch 

ÍNDEX
1.- INTRODUCCIÓ                                                                                                                                                 ..............................................................................................................................  6  
2.- CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU                                                                   ........................................................  7  

2.1.-Per orientar l'organització pedagògica.                                                                                              ..............................................................................  7  

2.2.-Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del PEC.                          ...................  7  

2.3.-Per orientar l'aplicació dels acords de coresponsabilitat.                                                               ...................................................  7  

2.4.-Aprovació, revisió i actualització del PEC.                                                                                          ..........................................................................  7  

3.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE                                  ...........................  7  

3.1.- Òrgans unipersonals de direcció.                                                                                                        ......................................................................................  7  

3.2.- Òrgans col·legiats de participació.                                                                                                      ....................................................................................  7  

3.3.-Equip directiu                                                                                                                                           .....................................................................................................................  7  

3.4.- Òrgans unipersonals de coordinació.                                                                                                 ................................................................................  7  

3.5.- Gestió d’eleccions al Consell Escolar                                                                                                  .................................................................................  7  

4.- ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE                                                                                            ...............................................................................  10  

4.1.- Organització del professorat                                                                                                              ...........................................................................................  10  

4.2.- Organització de l'alumnat                                                                                                                  ...............................................................................................  10  

4.3.- Atenció a la diversitat                                                                                                                         .....................................................................................................  10  

4.4.- Actuació educativa globalitzada sobre l'alumnat                                                                          ............................................................  10  

4.5.- Acció i coordinació tutorial.                                                                                                               ............................................................................................  10  

4.5.1 Entrevistes a les famílies                                                                                                 .............................................................................................  11  

4.5.2-Primer contacte amb les famílies del nou alumnat                                                        ....................................................  12  

4.5.3- Reunions d’aula                                                                                                               ...........................................................................................................  12  

4.5.4.- Jornada de portes obertes                                                                                             .........................................................................................  13  

5.- DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE                                                                                                          ...........................................................................................  14  

5.1- Convivència i resolució de conflictes.                                                                                                    ......................................................................................  14  

5.1.1.- Mesures de promoció de la convivència                                                                      ..................................................................  14  

5.1.2.-Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes                           .......................  14  

5.2.- Mediació escolar (article 33 LEC).                                                                                                     ....................................................................................  15  

2



Escola Martí� Poch 

5.3.-Règim disciplinari de l'alumnat. Conductes greument perjudicials per a la convivència en
el centre                                                                                                                                                          ..................................................................................................................................  15  

5.3.1.- Conductes sancionables (art. 37.1 LEC)                                                                      ..................................................................  15  

5.3.2.- Sancions imposables (art. 37.3 LEC)                                                                            ........................................................................  15  

5.3.3.- Competència per imposar les sancions (art. 25 Decret 102/2010)                             .........................  15  

5.3.4.- Prescripcions (art. 25.5 Decret 102/2010)                                                                     .................................................................  16  

5.3.5.-  Graduació de les sancions. Criteris. (art.24.3 i 4 Decret 102)                                    ................................  16  

5.3.6.- Garanties i procediment en la correcció de les faltes                                                 .............................................  16  

5.4.-Règim disciplinari de l'alumnat                                                                                                          ........................................................................................  16  

5.4.1.- Conductes contràries a la convivència en el centre                                                    ................................................  16  

5.4.2.-  Mesures correctores i sancionadores                                                                         .....................................................................  17  

5.4.3.-  Circumstàncies atenuants i agreujants                                                                       ...................................................................  17  

5.4.4.- Faltes d’assistència a classe i puntualitat. Mesures correctores                               ...........................  18  

5.4.5.-  Informació a les famílies                                                                                               ...........................................................................................  18  

5.4.6.-  Altres                                                                                                                              ..........................................................................................................................  19  

6.- DE L'ALUMNAT I DEL PROFESSORAT                                                                                                        .........................................................................................  19  

6.1.- De l'alumnat                                                                                                                                          ...................................................................................................................  19  

6.2.- Del professorat                                                                                                                                     ...............................................................................................................  19  

Dels deures                                                                                                                                ............................................................................................................................  21  

6.3.- Dels pares, mares o tutors                                                                                                                  ..............................................................................................  22  

7.- COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT  ESCOLAR                             ......................  23  

7.1.-Qüestions generals                                                                                                                               ..........................................................................................................  23  

7.2.-Informació a les famílies                                                                                                                      ..................................................................................................  23  

7.3.-Associació de mares i pares d'alumnes (AMPA)                                                                             ...............................................................  23  

7.4- Carta de compromís educatiu                                                                                                             ..........................................................................................  24  

7.5- Pla Educatiu d'entorn                                                                                                                           .......................................................................................................  24  

8.- FUNCIONAMENT DEL CENTRE                                                                                                                   ...................................................................................................  24  

8.1.- Aspectes generals                                                                                                                                 ...........................................................................................................  24  

8.1.1- Entrades i sortides del centre                                                                                         .....................................................................................  24  

3



Escola Martí� Poch 

8.1.2-  Visites de les famílies                                                                                                     .................................................................................................  24  

8.1.3-  Activitats complementàries i extraescolars                                                                 .............................................................  25  

8.1.4-  Pla català de l'esport                                                                                                      ..................................................................................................  25  

8.1.5- Vigilància de l’esbarjo                                                                                                     .................................................................................................  26  

8.1.6- De les absències del professorat                                                                                   ...............................................................................  27  

8.1.7  Horaris del centre                                                                                                            ........................................................................................................  27  

8.1.8  Material del professorat                                                                                                  ..............................................................................................  27  

8.1.9 Utilització dels recursos materials                                                                                  ..............................................................................  28  

8.1.10.- Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat  a la sortida del
centre                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  29  

8.1.11- Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat.                                                ............................................  29  

8.1.12-Admissió dels alumnes malalts i dels accidents                                                         .....................................................  29  

8.1.13- Seguretat, higiene i salut                                                                                              ..........................................................................................  30  

8.1.14- Tasques suplementàries                                                                                               ...........................................................................................  30  

8.1.15- Programa  de Suport Individualitzat ( PI)                                                                     .................................................................  30  

8.1.16- Protecció de dades de caràcter personal                                                                    ................................................................  31  

8.2 De les queixes i reclamacions.                                                                                                              ...........................................................................................  31  

8.2.1-  Actuacions  en  cas  de  queixes  sobre  la  prestació  de  servei  que  qüestionin
l’exercici professional del personal del centre.                                                                      ..................................................................  31  

8.2.2 - Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs                               ...........................  32  

8.2.3.-Impugnació de decisions del òrgans i personal del centre                                         .....................................  33  

8.3.- Serveis escolars                                                                                                                                     ...............................................................................................................  33  

8.3.1- Servei de menjador                                                                                                          ......................................................................................................  33  

8.3.2- Servei de transport escolar                                                                                             .........................................................................................  34  

8.3.3- Altres serveis del centre.                                                                                                ............................................................................................  34  

8.3.4- Gestió econòmica                                                                                                                               ..........................................................................................................  35  

8.4.  Gestió acadèmica i administrativa                                                                                                      ....................................................................................  36  

8.4.1- De la documentació acadèmico-administrativa                                                            ........................................................  36  

8.4.2- Altra documentació                                                                                                         .....................................................................................................  36  

8.4.3- Fulls informatius externs                                                                                                ............................................................................................  36  

8.5.- Del personal d'administració i serveis i de suport    socioeducatiu del centre                           .....................  37  

4



Escola Martí� Poch 

ANNEXOS

Annex 0  Pas a pas del procés electoral. Eleccions al consell escolar 2018

Annex  I  de  protocol  de  detecció  i  intervenció  en  cas  de  conflicte  greu  amb
l’alumnat.

Annex II  de protocol  de prevenció,  detecció i  intervenció enfront  l’assetjament
entre iguals.

Annex III  

 Protocol de prevenció i intervenció enfront el ciberassetjament entre iguals.

 Protocol  de  prevenció,  detecció  i  intervenció  enfront  de  l’assetjament
escolar a persones LGBTI

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció de la violència masclista entre
l’alumnat 

Annex IV 

 Protocol  d’actuació  entre  els  Departaments  de  Benestar  i  Família  i
d’Ensenyament,  de  detecció,  notificació,  derivació  i  coordinació  de  les
situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu.

 Protocol d’actuació entre el Departament de Benestar Social i Família i el
Departament  d’Ensenyament  de  l’Administració  de  la  Generalitat  de
Catalunya  per  garantir  una  intervenció  coordinada  en  situacions  de
conflicte, assetjament escolar o comissió d’una infracció penal denunciada
en les quals estiguin implicats menors de catorze anys.

 Protocol d’actuació amb menors de catorze anys en situacions o comissió
d’una infracció penal.

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant de conductes d’odi i de
discriminació.

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització
als centres.  PRODERAI.

 Protocol  de  detecció  i  intervenció  enfront  dels  NGJOV (Nous  Grups  de
Joves Organitzatius i Violents)

Annex V   Model de carta de compromís educatiu

Annex VI  Model de permís de direcció per motius d’absència del professorat

Annex VII  Model de signatura en cas de recollida tardana

Annex VIII Reglament general de protecció de dades i  principals novetats

Annex IX  Model de queixes o reclamacions
Annex X  Model de document a signar per la família en cas de desacord amb la
decisió que ha pres l’escola. 
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1.- INTRODUCCIÓ

Aquest document recull les normes d'organització i funcionament  (NOFC) de
l'escola Martí Poch.

Les  NOFC  contemplen  el  conjunt  d'acords  i  decisions  d'organització  i
funcionament que han de fer possible el treball educatiu i de gestió que permet
assolir  els  objectius  proposats  en  el  Projecte  Educatiu  (PEC)  i  en  la
Programació General Anual  (PGA).

El  decret  102/2010, de 3 d'agost,  d'autonomia dels centres educatius
DOGC núm. 5686, de 5/08/2010) estableix, en el seu article 18, que els
centres han de determinar les NOFC.

MARC NORMATIU:

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, d’Educació – LOE

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació – LEC

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius

Decret 279/2006, de 4 d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació
de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya,
derogat parcialment (art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010, d’autonomia dels
centres educatius.

Resolucions de 16 de juny de 2011, per la qual s’aprova el document per
a l’organització i el funcionament dels diferents centres educatius públics i
privats per al curs 2011-2012.

Correspon   al   consell   escolar   aprovar   les   NOFC   i   les   seves
modificacions  (Decret 102-1010 Art.  18.3).

Aquestes NOFC han estat aprovades pel Consell Escolar en data:  

18 de març de 2014  i actualitzades el 13 de novembre de 2018 i el juny
del 2019

6



Escola Martí� Poch 

2.- CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU

      2.1.-Per orientar l'organització pedagògica. 

    2.2.-Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del PEC.

      2.3.-Per orientar l'aplicació dels acords de coresponsabilitat.

      2.4.-Aprovació, revisió i actualització del PEC.

3.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE

      3.1.- Òrgans unipersonals de direcció.

      3.2.- Òrgans col·legiats de participació.

      3.3.-Equip directiu

      3.4.- Òrgans unipersonals de coordinació.

Els   apartats 2 i 3    estan inclosos en el PEC aprovats pel Consell escolar:  

 02/03/2010 Trets d’identitat 

 20/03/2012 Objectius del PEC 

 22/10/2013 Estructura organitzativa i de coordinació

3.5.- Gestió d’eleccions al Consell Escolar

Normativa aplicable
- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.
- Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm.5686,
de 5.8.2010).
- Resolució ENS/2232/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'estableix el calendari del procés
electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i  privats
sostinguts amb fons públics.
- Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre, per la qual s'estableix el calendari del
procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i
privats sostinguts amb fons públics.

El Consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació d’un centre, amb representació de
tota la comunitat educativa.

El director o directora del centre  és el responsable de convocar les eleccions per a la
constitució  o  renovació  de  les  persones  membres  del  consell  escolar.  El  detall  del
procediment es recull a l’annex de la Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre, per la
qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells
escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Actuacions per part del centre: 

Planificació del procés electoral en el centre

-Sensibilitzar al  professorat i famílies, per tal de promoure la seva implicació en el procés i
la presentació d’un nombre suficient de candidatures que representin el seu sector. Difusió
entre els membres de l’AMPA i delegats de classes. 
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-Dissenyar el  calendari  d’actuacions i  els horaris del procés electoral  que es
durà a terme al centre, d’acord amb la normativa (dates de publicació del cens, terminis de
presentació i proclamació de candidatures, etc.).

-Reservar  un  espai   en  la  cartellera  exterior   del  porxo  de  l’escola,  per  publicar  els
comunicats i  els  documents que es generaran durant  el  procés electoral  i  així  fer-los
visibles a tota la comunitat.

Elaboració del cens electoral de cada sector

Amb relació al cens del sector professorat, s’extreu un llistat de la plantilla que ha estat
assignada al  centre i  forma part  del  claustre en el  moment de la convocatòria  de les
eleccions. Amb relació al cens dels pares, mares, tutors o tutores de l’alumnat, aquest
correspondrà a un llistat de pares, mares, tutors i tutores legals de l’alumnat matriculat al
centre  en  el  moment  de  la  convocatòria  de  les  eleccions.  El  cens  del  personal
d’administració, correspondrà a les persones que hagin estat assignades en el centre.

Sol·licitud de les persones designades a formar part del Consell escolar

Una part dels membres del Consell escolar està format per persones de lliure designació.
Els  membres  designats  són  nomenats  per  les  entitats  i  institucions  reconegudes  per
normativa.  Aquestes  són  l’AMPA  i  els  ajuntaments.  Així  doncs,  el  centre  haurà  de
sol·licitar a les entitats abans esmentades, la identificació de la persona representant al
Consell escolar enviant un comunicat per carta o correu electrònic a l’entitat corresponent.

Sorteig dels membres de les meses electorals

Caldrà designar d’entre les persones que formen el cens de pares, mares, tutors i tutores
legals de l’alumnat, les persones que formaran les meses de votació, així com la persona
que actuarà com a secretari o secretària en el procés. Convé preveure persones suplents
en cada mesa per atendre les possibles incidències que es puguin esdevenir el dia de la
votació de cada sector i que podrien impedir la constitució d’aquesta. Posteriorment, es
notificarà la designació de membres de les meses a les persones que n’han de formar
part, per carta o mitjançant correu electrònic. 

S’  informarà  del  dret d’al·legar algun motiu que per causa justificada i  documentada,
impedís l’acceptació del càrrec que se li atorga, en el termini de tres dies des de la seva
comunicació.

Publicació del cens electoral definitiu

Es publicaran les dades  utilitzant alguna forma d’ocultació  per complir amb La 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
(per exemple: es pot escriure el NIF de la següent forma 3434XXXX).

Procediment de votació 

La normativa estableix que el vot és personal, directe i secret i no s’admet la delegació de
vot ni el vot per correu. 
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Per garantir  una àmplia  participació en el  procés de votació,  es planifica un
horari ampli de votació dels diferents sectors representants al Consell escolar. Així doncs,
pel que fa al sector de mares i pares  es fixa un horari en les franges d’entrada i sortides
de l’escola  per  afavorir  quan els  pares  i  mares venen a  deixar  els  fill.  Pel  que fa  al
professorat, la votació es realitza en la sessió d’un claustre extraordinari, amb un únic punt
d’ordre del dia per a aquest efecte. 

Composició del consell i recollida dels resultats de participació 

El  Departament  d’Educació  facilita  una  aplicació  informàtica  de  suport  i  recollida
d’informació.  L’aplicació  RECE  (Resultats  d’Eleccions  del  Consell  Escolar).  El  primer
accés a l’aplicació l’haurà de fer el director o la directora del centre, i podrà donar permís a
la persona o persones en qui delegui la gestió del procés. A partir de la data indicada,
s’hauran d’introduir dades de l’equip directiu, del nombre de representants afectats per la
renovació, de participació de cada sector i de l’existència de representants designats. 

Constitució del consell  

S’haurà de constituir abans de la data indicada segons el calendari  establert. Mitjançant
l’aplicació  informàtica esmentada anteriorment,  el  director  o  directora  enregistrarà els
membres electes i designats. Posteriorment  generarà l’acta de constitució i trametrà una
còpia a la persona referent dels Serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació
de Barcelona 

 Actuacions en diversos supòsits

 1. Respecte de l’actuació en cas d’incapacitat laboral transitòria o llicència d’un
membre del Claustre o del personal d’administració i serveis:
-  Les persones amb una situació d’incapacitat  laboral  transitòria  o llicència poden ser
candidates i elegibles.
-  Una  persona  designada  per  ocupar  una  mesa  electoral  i  que  es  trobi  en  situació
d’incapacitat laboral transitòria o llicència pot voluntàriament participar en la mesa si la
seva situació ho permet.
-  El  personal  d’administració  i  serveis  que  es  trobi  en  situació  d’incapacitat  laboral
transitòria o llicència, malgrat tingui coberta la seva substitució, pot exercir el seu dret a
vot, si la seva situació ho permet.
-  El  professor  o  professora  que  es  trobi  en  situació  d’incapacitat  laboral  transitòria  o
llicència,  encara que tingui coberta la seva substitució,  pot assistir  voluntàriament a la
sessió extraordinària del  Claustre per escollir  els seus representants i  prendre part  en
l’elecció com a membre de ple dret, si la seva situació ho permet.
- Les persones que substitueixin el professorat o el personal d’administració i
serveis tenen els mateixos drets que els seus titulars i formen part dels censos
electorals respectius, excepte ser candidates i elegibles.
- En cas de baixa o llicència d’un membre de l’equip directiu i d’acord amb l’article16.3 de
la Llei  26/2010 del 3 d'agost,  de règim jurídic i  de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, que regula el règim jurídic dels
col·legiats, estableix que en els casos d'absència, de vacant, de malaltia o per
qualsevol altra causa justificada, la persona que ocupa la presidència, és a dir el director o
directora, és substituïda per la persona que ocupa la vicepresidència, és a dir el  Cap
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d’estudis. En l’article 16.4 es regula que la persona que ocupa la secretaria és
substituïda pel vocal o la vocal més jove.
- En cas d’absència del representant de l’AMPA o del representant de l’Ajuntament es
procedirà a substituir-lo per la persona que aquestes entitats determinin.

2. Respecte a la cobertura de vacants de membres electes entre períodes electorals
La condició  de  membre del  consell  escolar  es  perd  quan es  cessa en el  càrrec  que
comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o
quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació.

La cobertura de vacants  queda regulada de la manera següent:

-  En  cas  que  hi  hagués  candidats  suplents,  la  vacant  s’ocuparia  per  la  següent
candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que la persona mantingués els
requisits que la van fer ser elegible com a representant.

- En cas que no hi hagués candidats suplents en les últimes eleccions al Consell escolar
en un determinat sector on hi hagués una vacant, es podria convocar una votació durant
el  curs,  entre  el  cens  corresponent  d’aquell  sector.  La  nova  persona  membre  es
nomenaria pel temps que restés del mandat a la persona representant que hauria causat
la vacant.
És aconsellable l’existència de més persones candidates que places a ocupar  com a
representants  de  cada  sector  de  l’últim  procés  electoral  convocat,  per  poder  cobrir
possibles baixes durant el període  designat.

     

     Annex 0  Pas a pas del procés electoral. Eleccions al consell escolar 2018

4.- ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE

       4.1.- Organització del professorat

       4.2.- Organització de l'alumnat

       4.3.- Atenció a la diversitat 

       4.4.- Actuació educativa globalitzada sobre l'alumnat

Els   apartats de l’1 al 4   es van   aprovar el 22/10/2013  en l’apartat 6 i 7 del PEC  

     4.5.- Acció i coordinació tutorial.

L’acció  tutorial  comporta  el  seguiment  individual  i  col·lectiu  dels  alumnes amb la
finalitat  de  contribuir  al  desenvolupament  de  la  seva  personalitat  i  prestar-los
l’orientació  de  caràcter  personal  i  acadèmic  que  els  ajudi  a  assolir  la  maduresa
personal i la integració social.

L’acció tutorial, contribueix al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup
classe i a la implicació dels alumnes i de les seves famílies en la dinàmica del centre.

A Ed Primària per dur a terme l’acció tutorial, cada tutor/a hi destinarà amb el seu
grup classe una sessió setmanal i sempre que es consideri oportú. A Ed Infantil es
durà a terme sempre que es necessiti.
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En el seguiment de l’alumnat es vetllarà per l’assoliment de les competències
bàsiques  i  la  detecció  de  les  dificultats  de  l’alumne/a  per  prendre  les  mesures
oportunes.

Cada tutor/a realitzarà un mínim d’una entrevista anual  amb les famílies dels
alumnes, preferiblement al llarg del segon trimestre i sempre que sigui necessari.

El/la tutor/a de P-3 i 1r de CI vetllarà per signar amb la família la carta de compromís
quan els alumnes inicien una etapa, o el tutor corresponent si l’alumne s’incorpora
en altres cursos. El tutor podrà fer-hi sempre que sigui necessari una modificació
amb el vistiplau de la família i direcció.

Sempre que sigui convenient, per tal de garantir la continuïtat de l’acció tutorial, el/la
tutor/a serà el mateix al llarg de cada cicle.

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

4.5.1 Entrevistes a les famílies
Les entrevistes entre els tutors i les famílies, a més de possibilitar la prevenció i resolució
de  conflictes,  permeten  establir  llaços  de  comunicació  i  relació  bidireccional  per  tal
d’afavorir el desenvolupament de l’alumne/a i atendre les seves necessitats concretes.

D’aquesta manera afavoreixen que les famílies:

 Col·laborin en totes les recomanacions que li faci el tutor/a o EAP.

 Mantinguin un contacte personal amb el tutor/a com a mínim un cop al curs.

 S’impliquin de manera activa en el  desenvolupament dels hàbits d’estudi dels seus
fills.

 Donin suport a les mesures disciplinàries que s’imposin des del centre.

 Facilitin el contacte amb altres institucions o persones que poden ser fonamentals per
afavorir el desenvolupament integral de l’alumne/a.

 Faciliten  a  les  famílies  la  possibilitat  de  formular  demandes,  explicacions,
suggeriments,... al tutor/a.

    També afavoreixen que els mestres:

 Puguin incidir en aspectes concrets que afecten el desenvolupament de l’alumnat. 

 Coneguin l’opinió de les famílies sobre els diferents àmbits de l’escola.

 Puguin crear un clima de confiança mutu.

 Coneguin l’opinió de les famílies sobre els diferents àmbits de l’escola.

 Puguin crear un clima de confiança mutu.

 Coneguin l’opinió de les famílies sobre els diferents àmbits de l’escola. 
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 Puguin  incidir  en  aspectes  concrets  que  afecten  el  desenvolupament  de

l’alumnat.

 Coneguin l’opinió de les famílies sobre els diferents àmbits de l’escola.

Funcionament

Temporització: durant el segon trimestre (mínim una entrevista anual) i sempre que sigui
necessari tant a petició dels pares com dels tutors.

Participants: tutor/a i/o mestres implicats, pare, mare o representants legals.

Dinàmica: la convocatòria es fa per escrit  o de forma verbal. Les famílies l’hauran de
retornar signada o bé hauran de confirmar l’assistència. Si no assisteixen i no justifiquen la
seva absència al cap de tres convocatòries es deixarà constància a l’expedient acadèmic
de l’alumne/a.

Exposició dels assumptes a tracte (desenvolupament del procés educatiu de l’alumne,
actitud a l’aula, relació afectiva amb els companys i mestres,...),  intercanvi d’opinions i
establiment d’acords.

Es deixa constància escrita  dels  temes tractats  i  dels  acords  presos a l’expedient  de
l’alumne, en el model acordat del centre que està a la carpeta de tutoria de cada aula.

Retroalimentació: Sempre  que  calgui  es  farà  una  segona  entrevista  per  valorar  els
acords.

4.5.2-Primer contacte amb les famílies del nou alumnat 
Temporització: a principis de setembre o quan s’incorpori l’alumne/a.

 Participants: famílies i/o representants legals, tutora i alumnes.

 Dinàmica: la convocatòria es fa per escrit/confirmació telefònica.

Aquesta  entrevista  serveix  perquè  els  pares/alumnes  coneguin  la  tutora,  l’aula,  els
espais,... 

Per l’alumnat de P-3 és el moment de portar el material i la roba de recanvi i de fer un petit
intercanvi entre les famílies i la tutora. En el cas que aquest alumne no tingui germans/es
al centre serà la tutora de P3 qui farà l’entrevista. Si l’alumne ja ha tingut altres germans la
centre podrà fer l’entrevista qualsevol mestra d’educació infantil.

Es deixa constància escrita a partir  d’un model d’entrevista que hi ha a la carpeta de
tutoria o el protocol establert per a P-3.

4.5.3- Reunions d’aula 
Les  reunions  d’aula  es  convoquen  a  principi  de  cada  curs  escolar  i  serveixen  per
transmetre  a  les  famílies  els  trets  significatius  del  nivell  (continguts,  objectius,
metodologies,  activitats,  sortides,...)  i  el  funcionament  i  l’organització  de  l’escola.  Es
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tractaran els temes que consten al guió acordat en el claustre a principi de curs i
després s’adaptarà a les particularitats de cada cicle o curs.

Les reunions afavoreixen que les famílies:

 Coneguin la realitat de l’escola.

 Estiguin assabentades dels continguts que es treballen a cada curs i la metodologia
que s’utilitza.

 Realitzin  un  esforç  per  implicar-se  de  manera  activa  en  el  desenvolupament  dels
hàbits d’estudi dels seus fills/es.

 Donin suport a totes les mesures disciplinàries que s’imposin des del centre.

 Controlin  l’agenda  dels  seus  fills/es  periòdicament i  l’emprin  com  a  mitjà  de
comunicació.

Temporització: primer trimestre (última setmana de setembre). Participants: famílies i/o
representants legals, tutors i claustre de mestres. 

Dinàmica: la convocatòria es fa per escrit i mitjans electrònics.

Es fa una presentació general a la biblioteca de l’escola per part de la directora amb les
famílies . Seguidament cada pare, mare o tutor va a la classe del seu fill/a per tal de rebre
una explicació verbal (amb o sense suport visual) de mans dels seu tutor/a dels aspectes
més rellevants del curs i de l’escola. Al final es reserva un torn de precs i preguntes.

Cada tutor/a prepara la reunió i es guarda una còpia a l’ordinador. Cal fer una valoració de
la reunió (funcionament, dubtes sorgits, grau de participació,...).

4.5.4.- Jornada de portes obertes

Temporització: Abans del període de la presentació de sol·licituds de la preinscripció.

Participants: famílies  i/o  representants  legals  (dels  alumnes  que  iniciaran  l’etapa
d’educació infantil el setembre) i claustre de mestres.

Dinàmica: la convocatòria es fa per escrit.

Explicació verbal amb suport visual dels aspectes més rellevants de l’escola( presentació
dels mestres, funcionament, serveis, trets d’identitat….) i es fa una visita guiada per les
instal·lacions del centre . Al final es reserva un torn de precs i preguntes. 

La directora prepara la reunió i en guarda una còpia a l’ordinador.

5.- DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE

5.1- Convivència i resolució de conflictes. 

Qüestions generals. 
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El  curs  2018-2019  el  centre  ha  acabat  d’elaborar  i  d’aprovar  el  Projecte  de
Convivència. Aquest document engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora de la
convivència en el centre educatiu i, per tant, recull les intervencions que l’escola desenvolupa
per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la
gestió  positiva  de conflictes.  Aquestes  accions poden anar  adreçades a  la  millora  de  la
convivència a l’aula, al centre o a l’entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests
tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds
i hàbits relacionals. També recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre
els conflictes que es produeixen en els tres àmbits als que s’ha fet esment (aula, centre,
entorn) i de crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable.

   5.1.1.- Mesures de promoció de la convivència 

La millora de la convivència escolar és un dels elements essencials de qualsevol projecte
educatiu orientat cap a la construcció de la Cultura de la Pau. Aquest projecte exigeix un
diagnòstic  i  un  conjunt  coordinat  d’actuacions  que  optimitzin  l’ambient  socioeducatiu  del
centre, basat fonamentalment, en el clima escolar, en les pràctiques educatives i en la forma
de resoldre els conflictes.

L’Escola Martí Poch des del curs 2015-2106 porta a terme el projecte “Som un equip” com
a  eina  per  millorar  la  convivència.  Aquest  projecte  ens  permet  fer  una  tasca
d’autoconeixement i autocontrol dels alumnes, així com posar de manifest la importància de
cooperar amb els companys per obtenir més bons resultats. L’escola vetllarà perquè tots els
membres de la seva comunitat educativa gaudeixin del dret de conviure en un bon clima
escolar i a la vegada, es responsabilitzin del deure d’afavorir-lo amb les seves actituds i la
seva conducta. 

       5.1.2.-Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes

És bàsic, per a la convivència, parlar i escoltar. El diàleg suposa tenir una actitud d'escolta
activa i estar disposat a canviar d'opinió davant els arguments de l'altre. Cal posar l'accent en
les relacions i en tot allò que ens uneix més que en el que ens separa.

Els lligams afectius són elements bàsics per a la construcció de personalitats equilibrades. En
la convivència no es dóna un simple contacte passiu, una coincidència en un espai; l'altre hi
és present, ens importa i genera emocions i sentiments.

Paral·lelament  al  treball  de  “Som un  equip”   es  porta  a  terme  un  programa  d’educació
socioemocional on les propostes, activitats i recursos es basen en la comunicació i adaptació
a les diferents realitats.  Es plantegen estratègies per implicar al  propi  alumnat en el  seu
procés de construcció personal, partint d’un mateix i prenent consciència de l’entorn social.
Per incloure aquest treball dins el currículum es parteix de les diferents competències i dins
les sessions de tutoria.
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Una acció tutorial entesa com  el conjunt d’accions adreçades a tirar endavant el
desenvolupament integral de cadascun dels alumnes de l’escola i amb la qual tot el centre  hi
està compromès.

Veure el pla d’acció tutorial (PAT)

El conflicte és inevitable i forma part de les relacions socials d'una societat oberta i complexa.
Cal afrontar cada conflicte des de la singularitat, evitant les generalitzacions i a partir de la
cultura de la mediació.

5.2.- Mediació escolar (article 33 LEC).
La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que es puguin
produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts en conflicte perquè
puguin arribar per si mateixes a un acord satisfactori.

5.3.-Règim  disciplinari  de  l'alumnat.  Conductes  greument  perjudicials  per  a  la
convivència en el centre

5.3.1.- Conductes sancionables (art. 37.1 LEC) 

1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les
conductes següents:

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres
membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els
actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal.

b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el
deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre,  la falsificació o la
sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la
vida escolar.

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la
salut, i la incitació a aquests actes.

d) L’actuació reiterada de fets contraris a les normes de convivència del centre. Els actes o
les  conductes  que  impliquin  discriminació  per  raó  de  gènere,  sexe,  raça,  naixença  o
qualsevol  altra  condició  personal  o  social  dels  afectats  s’han de considerar  especialment
greus.

5.3.2.- Sancions imposables (art. 37.3 LEC)

 
Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades per
l’apartat  1  són  la  suspensió  del  dret  de  participar  en  activitats  extraescolars  o
complementàries o la suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en tots
dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització
del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva per a cursar
estudis al centre.
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                          5.3.3.- Competència per imposar les sancions (art. 25 Decret
102/2010)
Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a
l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per
al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera
complementària en la resolució del mateix expedient

5.3.4.- Prescripcions (art. 25.5 Decret 102/2010)

Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als
tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició.

5.3.5.-  Graduació de les sancions. Criteris. (art.24.3 i 4 Decret 102)

Per  a  la  graduació  en  l’aplicació  de  les  sancions  que  corregeixen  les  faltes
esmentades a  l’article  37.1  de la  Llei  d’educació,  s’han de tenir  en  compte  els
criteris següents:

a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat. 

b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.

c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat
afectat i de la resta de l’alumnat.

d) L’existència d’un acord explícit  amb els progenitors o tutors legals,  en el
marc  de  la  carta  de  compromís  educatiu  subscrita  per  la  família,  per
administrar la sanció de manera compartida.

e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona.

f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.

                      5.3.6.- Garanties i procediment en la correcció de les faltes 

         (art. 25 D102)

Les  faltes  greument  perjudicials  per  a  la  convivència  en  el  centre  tipificades  a
l’article  37.1  de la  Llei  d’educació  es  corregeixen mitjançant  una sanció  de  les
previstes a l’article 37.3 de la Llei esmentada. 

Caldrà elaborar un expedient on hi constin els fets, l’alumnat implicat, i la sanció
proposada així com, si escau, les activitats d’utilitat social per al centre i, en el seu
cas,  l’import  de  reparació  o  restitució  dels  danys o  materials  que eventualment
hagin quedat afectats per l’actuació que se sanciona.

       5.4.-Règim disciplinari de l'alumnat

5.4.1.- Conductes contràries a la convivència en el centre

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre: 

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

b)  Les  injúries,  ofenses,  agressions  físiques,  amenaces,  vexacions  o
humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament
intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin contra llur intimitat
o llur integritat personal.

c) L’alteració injustificada i  reiterada del desenvolupament normal de les
classes.
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d) L’alteració injustificada del desenvolupament normal de les activitats
del  centre,  el  deteriorament de les dependències o els equipaments del
centre.

e) L’actitud inadequada en activitats realitzades fora del recinte escolar.

5.4.2.-  Mesures correctores i sancionadores
Les  mesures  correctores  previstes  per  a  les  conductes  contràries  a  les  normes  de
convivència del centre i a les normes de funcionament de cicle, realitzades per l’alumnat dins
del recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries o extraescolars i en el
servei de menjador són les següents:

a) Amonestació oral.

b) Privació del temps d’esbarjo per portar a terme conductes reparadores. Se n’ha de fer
responsable el mestre/a que la imposa. 

c) Deixar constància escrita de la incidència i guardar-ne una còpia a l’expedient (en cas de
reincidència o de tractar-se d’una falta greu).

d) Compareixença immediata davant de la cap d'estudis o del director del centre. 

e) Suspensió d’assistència a la següent sessió després d’haver ocasionat lleus agressions
físiques o verbals a altres membres de la comunitat educativa realitzant tasques escolars en
un altre grup o espai. 

f) ) Informació de l’amonestació escrita als pares i/o tutors legals.

g) Realització de tasques educadores per a l'alumne, en horari d’esbarjo o del migdia si es
queda al menjador, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé
al d'altres membres de la comunitat educativa. La realització d'aquestes tasques no es pot
prolongar per un període superior a dues setmanes.

h)Canvi de grup de l'alumne per un període de temps determinat. En aquest període l’alumne
realitzarà els treballs acadèmics que se li encomanin.

i)Suspensió del dret d’assistència a activitats escolars i sortides fora del centre, romanent a
l’escola.

j)Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a cinc
dies lectius. Mentre es fan aquestes classes, l'alumne ha de romandre al centre efectuant els
treballs  acadèmics  que  se  li  encomanin.  Si  les  circumstàncies  excepcionals  i  amb  el
consentiment  dels pares, l’alumne podrà romandre  a casa durant un període acordat.  

k) En el cas de que s’alteri el funcionament d’una classe per l’ús de telèfon mòbil o un altre
aparell electrònic aquest serà retingut i desat sota la custòdia de l’equip directiu. 

5.4.3.-  Circumstàncies atenuants i agreujants

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.
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 Són  considerades  circumstàncies  que  poden  disminuir  la

gravetat de l'actuació de l'alumne:

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

-  No  haver  comès  amb  anterioritat  faltes  ni  haver  tingut
conductes contràries a la convivència en el centre.

- La presentació d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració
de desenvolupament de les activitats del centre.

- La falta d'intencionalitat.

 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.

-  Qualsevol  acte  contrari  a  la  convivència  que  es  produeixi  en
activitats fora del recinte escolar.

5.4.4.- Faltes d’assistència a classe i puntualitat. Mesures correctores

Veure  Protocol d’absentisme  aprovat en el Consell  Escolar de
13/06/2016

   5.4.5.-  Informació a les famílies

La imposició de les mesures correctores hauran de ser comunicades, per escrit, de forma
que en quedi constància, als pares o representats legals de l’alumne.

Les mesures es realitzaran involucrant els pares o tutors en el correcte comportament dels
seus fills, com a coeducadors i  responsables principals en la tasca educativa i  treballant,
pares i escola en la mateixa direcció, per tal de no desorientar a l’alumnat en les normes de
comportament correcte.

Annex I de protocol de detecció i intervenció en cas de conflicte greu amb l’alumnat.

Annex II de protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals.

Annex III de protocol de prevenció i intervenció enfront el ciberassetjament entre iguals.

Annex  IV de  protocol  d’actuació  entre  els  Departaments  de  Benestar  i  Família  i
d’Ensenyament,  de  detecció,  notificació,  derivació  i  coordinació  de  les  situacions  de
maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu.
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6.- DE L'ALUMNAT I DEL PROFESSORAT

6.1.- De l'alumnat

 6.1.1.- Dels drets i deures

DRETS DELS ALUMNES DEURES DELS ALUMNES

1.- Dret a rebre una formació integral:

 Formació  pel  respecte  dels  drets  i  llibertats
fonamentals.

 Coneixement de l'entorn.

 Hàbits intel·lectuals.

 Formació religiosa.

 Capacitació per les activitats professionals.

 Formació pel respecte de l'entorn i del patrimoni.

 Formació per la pau i la solidaritat.

 Protecció de la salut.

2.- Dret a una avaluació adequada del propi treball, a
sol·licitar aclariments de les avaluacions ( els pares).

3.- Dret a rebre informació sobre el procés d'avaluació.

4.-  Dret  al  respecte  de  les  conviccions  personals
(religioses, morals, ideològiques...)

5.-  Dret  al  respecte de la  integritat  física i  la  dignitat
personal.

6.- Dret a la reunió.

7.- Dret a manifestar la pròpia opinió.

8.- Dret a l'orientació escolar.

9.-  Dret  a  rebre  ajuts  econòmics  en  situacions  de
necessitat.

10.- Dret a la protecció social.

1.- Deure de respectar els drets i les llibertats dels
altres.

2.- Deure d'assistir a classe, sempre i puntualment.

3.-  Deure de fer  les tasques i  treballs  encomanats
pels  professors/es.

4.- Deure de respectar el treball dels companys.

5.- Deure de respectar les conviccions personals, la
dignitat, la integritat i la intimitat de tothom.

6.-  Deure  de  no  discriminar  a  ningú  pel  seu
naixement, raça, sexe..

7.-  Deure  d'utilitzar  correctament  els  materials  i  el
centre.

8.- Deure de complir les NOFC

9.-  Deure de respectar  les decisions  dels  mestres,
Consell Escolar i el caràcter propi del centre.

10.-  Deure  de  participar  en  la  millora  de  la
convivència.

11.- Deure de crear un bon ambient perquè tothom
pugui treballar i estudiar.

6.2.- Del professorat

        Dels drets
 Com a funcionaris, els professors de l'ensenyament públic tenen els següents drets:

 Ser assistits i protegits per la Generalitat davant qualsevol amenaça, ultratge, injúria,
calúmnia, difamació i en general, davant qualsevol atemptat contra la seva persona o
els seus béns, per raó de l'exercici de les funcions assignades. 

 Romandre en el lloc de treball, sempre que les necessitats del servei ho permetin. Si
haguessin de prestar serveis en una altra localitat, tindran dret a les indemnitzacions
reglamentàries. 
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 Ser retribuïts d'acord amb el lloc de treball que ocupen i el grau personal que

els correspon, i quedar acollits al règim general de la Seguretat Social sense perjudici
del que estableix la Disposició addicional segona.

Optar a les possibilitats de carrera administrativa i de promoció interna que els ofereix la Llei
de la Funció Pública,sempre que compleixin els requisits que s'exigeixen.

 Participar  en  la  millora  de  l'Administració  de  la  Generalitat  mitjançant  un  sistema
d'iniciatives i suggeriments que s'haurà de reglamentar amb caràcter general.

 Beneficiar-se de l'assistència sanitària i  l'acció social,  ells mateixos i  llurs familiars,
beneficiaris  i  les  persones que tenen reconeguda l'assimilació  a  aquesta  condició,
d'acord amb el que estableix el sistema de seguretat social a què es troben acollits, i
gaudir també dels altres beneficis de qualsevol classe que aquest sistema ofereix. 

 Conèixer el seu expedient individual i accedir-hi lliurement.

Els funcionaris gaudeixen també del lliure exercici dels drets i llibertats sindicals d'acord amb
la legislació en aquesta matèria i en particular a :

 La consulta i negociació de les condicions de treball.

 L'exercici del dret de vaga.

 Participar en els òrgans de representació col·lectiva.

 L'elecció dels seus representants mitjançant sufragi universal.

Altres drets dels professors :

 Autonomia dins del seu nivell o àrea, tenint en compte els objectius de la PGA i del
PEC, així com els acords metodològics de cicle i de centre.

 Ser informat de la gestió del centre per mitjà del claustre o dels representants als
òrgans col·legiats i  participar-hi activament de forma personal o a través dels seus
representants.

 Dret a lliure reunió, tant per assumptes laborals com pedagògics, després d'haver-ho
comunicat al director. 

 Assistir a totes les reunions de claustre, de cicle o altres que li corresponguin, amb veu
i vot.

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

 Convocar  els  pares  o  tutors  d'alumnes,  individual  o  col·lectivament,  per  tractar
assumptes propis de la seva educació.

 No es podrà obligar cap professor del Centre a impartir l'ensenyament de la Religió, ni
s'impedirà fer-ho als qui estiguin disposats i capacitats per impartir-la.

     Dels deures

     Com a funcionaris, els professors de l'ensenyament públic tenen els següents deures: 

 Complir la Llei d’Educació de Catalunya i les altres disposicions que afecten l'exercici
de les seves funcions.
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 Complir estrictament, imparcialment i eficaçment les obligacions pròpies del

seu lloc de treball, complir les ordres rebudes que es refereixen al servei i formular, si
escau, els suggeriments que creu oportuns. Si les ordres són, a judici seu, contràries a
la  legalitat,  podrà  sol·licitar-ne  la  confirmació  per  escrit  i,  un  cop  rebuda,  podrà
comunicar immediatament per escrit la discrepància al cap superior, el qual decidirà.
En cap cas no es compliran les ordres que impliquin comissió del delicte.

 Guardar total respecte i confidencialitat en els assumptes que coneix per raó de les
seves funcions, excepte quan es cometen irregularitats i el superior jeràrquic, un cop
advertit, no les esmena.

 Comportar-se en les relacions amb les famílies  amb la màxima correcció i procurar en
tot moment  prestar el màxim ajut i informació al públic.

 Esforçar-se per facilitar als professionals el compliment de llurs obligacions, mitjançant
les instruccions i les ajudes que calguin, i mantenir en tot moment la cordialitat amb
ells.

 Procurar al màxim el propi perfeccionament professional utilitzant els mitjans que amb
aquesta finalitat posa la Generalitat a disposició del seu personal. 

 Complir la jornada i l’horari de treball, els quals es determinaran per les Instruccions
del Departament d’Ensenyament.

 Quan convingui  es  podrà  demanar  al  personal  el  compliment  de  tasques  fora  de
l'horari ordinari.

     Altres deures dels professors del centre:

 Ser puntuals a l'hora de formar les files per tal d'acompanyar els alumnes en l'entrada
a les classes i sortida de les classes i en els desplaçaments en grup pels passadissos
del centre.

 Assistir a les reunions a les quals es convoca, amb la màxima puntualitat possible.

 Adequar la seva actuació pedagògica al PEC, a la PGA i treballar de forma coordinada
amb tot l’equip de mestres.

 Qualsevol mestre de l’escola té la responsabilitat de portar a terme els acords presos
en claustre davant de tots els alumnes del centre.

 Tot  el  professorat  que  imparteix  docència  en  un  grup-classe  ha  d’adaptar-se  als
acords del cicle pel que fa a actuacions, prioritats i maneres de fer per tal de donar
coherència al procés educatiu, tenint en compte les particularitats del grup.

 Els tutors són els responsables de definir les estratègies que s’utilitzaran amb el grup i
tot  el  professorat  implicat  ha  d’anar  a  una  per  aplicar-les  i  assolir  els  objectius
pretesos.

6.3.- Dels pares, mares o tutors

      Dels drets

Els drets són:

 Participar en la gestió educativa d’acord amb la legislació vigent.

 Ser atesos per les mestres i tutores dels seus fills, els dies  acordats a la PGA.
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 Assistir  a  les  reunions  convocades  segons  la  Programació  General

Anual. 

 Rebre informació de l’actitud i activitats acadèmiques del seu fill/a:

o Informe trimestral ( a Educació Primària)

o Dos informes al llarg del curs ( a Educació Infantil)

o Una entrevista al segon trimestre

o Notes a l’agenda, sempre que calgui

 Entrevistes sempre que ho demani la família 

 Pertànyer a l’Associació de pares i mares. 

 Col·laborar en l’organització de les activitats extraescolars programades.

 Defensar els seus drets respecte a l’educació dels seus fills. 

 Elegir i ser elegit membre del Consell Escolar de Centre.

 Ser tractats amb respecte per part de la resta de la comunitat educativa.

 Donar permís perquè l’escola pugui fer ús de les imatges dels seus fills als mitjans
digitals que disposi el centre.

Dels deures

Els deures que han de complir són:

 Acceptar els objectius i els principis expressats al Projecte Educatiu de Centre i les
Normes d’organització i funcionament del centre.

 Comportar-se en les relacions amb el professorat i  personal del centre  amb la
màxima correcció.

 Col·laborar  amb  els  professors  i  altres  òrgans  educatius  per  al  millor
desenvolupament del centre. 

 Fomentar en els seus fills/es  actituds favorables a l’escola i a les activitats que s’hi
realitzen.

 Facilitar  als seus fills/es els mitjans necessaris per portar a terme les activitats
indicades pel  professorat  (concerts,  teatre,  sortides...),  com també l’equipament
preceptiu del centre  ( bata, xandall,... ) segons consta en el full d’organització del
centre lliurat a les famílies a principi de curs. 

 Assistir a les convocatòries individuals o col·lectives dels professor tutors o altres
òrgans del centre, per tractar assumptes relacionats amb la conducta o rendiment
del seu fill/a. 

 Vigilar la neteja personal i la manera de vestir-se del seu fill/a 

 Comunicar a l’escola si el fill pateix malalties infecto-contagioses i parasitàries. 

 Justificar, notificant-ho a l’agenda o per telèfon, les absències dels seus fills davant
el tutor corresponent. 

 Adquirir els llibres i el material escolar a principi de curs .
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 Complir amb els acords establerts en la carta de compromís, un cop el

seu fill/a iniciï una etapa en el centre.

7.- COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT  ESCOLAR

         7.1.-Qüestions generals 

      L'escola considera molt  important la col·laboració de les famílies en tots els temes

relacionats amb l'educació dels seus fills i filles.

         7.2.-Informació a les famílies 

      La informació general de l'escola arribarà a les famílies a través de la circular d’inici de
curs tramesa  per correu electrònic. La resta d’informacions també es rebran per aquest
canal, sempre i quan la família ens l’hagi facilitat. 

      En els casos en els que calgui una autorització escrita la informació s’enviarà  en format
paper. 

      Les comunicacions més personals o de caràcter urgent es faran mitjançant l’agenda de
l’alumne o per via telefònica.

      7.3.-Associació de mares i pares d'alumnes (AMPA)

Els pares dels alumnes tenen garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu i, en
conseqüència, poden associar-se a l’AMPA de l’escola.

L’AMPA assumirà, entre d'altres, les següents finalitats:

a)  Assistir  els  pares,  mares  o  tutors  en  tot  el  que  pugui  estar  relacionat  amb
l’escolarització dels seus fills/es.

b) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar en
l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o
de serveis.

c) Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre.

d) Organitzar i vetllar per les activitats extraescolars, directament o a través d’empreses
especialitzades.  El bon ús i manteniment de les instal·lacions del centre mentre es dugui
l’activitat estarà sota la seva responsabilitat.

     L’AMPA pot utilitzar els locals del centre per les activitats que li  són pròpies. El/la
director/a  del centre facilitarà la integració d'aquestes activitats a la vida escolar, tenint en
compte el normal desenvolupament d'aquesta.

També podrà disposar d’una cartellera del centre per a la difusió de la informació pròpia. El/la
director/a del centre els reserva espais en el tauler o sistema d’anuncis del centre.

L’AMPA tindrà contactes periòdics amb l’equip directiu de l’escola. 

        7.4- Carta de compromís educatiu

El Consell Escolar del centre va aprovar la carta de compromís educatiu el 1 de març de
2011

S’informa a totes les famílies del centre del contingut de la carta a les reunions de pares
d’inici de curs  i es signen per ambdues parts a l’inici de cada etapa. N’hi ha una per Ed
Infantil i una altra per Educació Primària.
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Les famílies dels alumnes que es vagin incorporant al centre, hauran de signar la
carta després que el tutor/a els informi del seu contingut en la primera entrevista individual
que tinguin.

El contingut de la carta de compromís es revisarà de forma general a les reunions de pares
d’inici de curs, i de forma particular a les entrevistes personals, però no caldrà tornar a
signar-la durant l’escolaritat de l’alumne/a a no ser que s’incloguin compromisos específics
addicionals.

Les cartes de compromís són signades per la direcció del centre i pel tutor/a que tingui
l’alumne/a  en  incorporar-se  al  centre.  El/La   tutor/a  donarà  una  còpia  de  la  carta  de
compromís (signada per ambdues parts) a la família i es quedarà l’original.

Correspon als tutors i tutores custodiar les cartes a l’expedient de cada alumne i fer el
seguiment del compliment dels compromisos de la carta amb cada família.

Annex V   Model de carta de compromís educatiu

       7.5- Pla Educatiu d'entorn

El municipi compta amb un Pla Educatiu d’Entorn. Cada curs es detallen els objectius i les 

actuacions que es duran a terme. El Consell Escolar les aprova. A final de curs es fa una 

valoració.

8.- FUNCIONAMENT DEL CENTRE

     8.1.- Aspectes generals

            8.1.1- Entrades i sortides del centre

El consell escolar és qui aprova anualment l’horari del centre, del SEP,  del menjador, acollida
matinal, acollida del migdia, de l’estudi assistit, de les activitats extraescolars, els dies de lliure
disposició,... i estan recollits a la PGA.

El consell escolar pot aprovar els horaris de determinades activitats de caràcter especial que
per la seva naturalesa excedeixin els de la jornada habitual en les seves sessions de matí i/o
tarda.

Les portes del centre s'obriran a les hores d'inici de les sessions de matí i tarda per tal que als
alumnes puguin accedir al recinte escolar i 5 minuts més tard es tancaran.

8.1.2-  Visites de les famílies

És beneficiós per a l’escola que no hi hagi interferències en les activitats educatives.  És per
això que les visites han d’estar  concertades amb antelació  amb les mestres.  Els  horaris
d’atenció als pares estaran exposats a la circular d’inici de curs del centre.

            8.1.3-  Activitats complementàries i extraescolars

Són activitats  complementàries  aquelles  que es fan  fora  del  recinte  escolar  o  dins,  amb
personal aliè al centre, i activitats extraescolars aquelles que organitza l’AMPA i que es fan
fora de l’hora lectiu.

L'escola valora positivament les sortides d'ampliació o complementació de la tasca docent.
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Durant  els  primers dies  d’octubre,  a  les coordinacions de cicle,  es  realitzarà  la
previsió  de  les  sortides  pedagògiques  del  curs  escolar  corresponent.   Les  sortides
pedagògiques es consideren un mitjà més per aconseguir els objectius del PEC del nostre
centre i per tant estaran integrades a la PGA.

L’equip de mestres de cada cicle serà el responsable d'organitzar i portar a terme l'activitat o
les activitats corresponents a la sortida.

Per tal de complir la normativa en matèria d'acompanyants, cal tenir present que els nivells
que necessitin més acompanyants, podran comptar amb l'ajut dels especialistes.

La normativa vigent en resolució del Resolució de 19 de juny de 2012 , referent al nombre
d'alumnes per acompanyant en les sortides és el següent:

“La relació màxima d'alumnes/mestres o acompanyants per a les sortides ha de ser la
següent:  segon  cicle  d'educació  infantil,  10/1;  cicle  inicial  i  cicle  mitjà  d'educació
primària, 15/1; cicle superior d'educació primària, 20/1. En cas que les activitats es
prolonguin més d'un dia,  les relacions màximes alumnes/mestres o acompanyants
són de: segon cicle d'educació infantil, 8/1;cicle inicial i cicle mitjà d'educació primària,
12/1; cicle superior d'educació primària, 18/1.”

En tot cas, cada any caldrà seguir les instruccions d’inici de curs.

No es faran sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser mestre. Si
aquestes activitats afecten tot el centre es comunicarà a la Inspecció d'Ensenyament.

Caldrà  l'autorització  escrita  del  pare,  la  mare  o  representants  legals  en  les  activitats  a
realitzar fora del centre,. Sense aquesta, l’alumne no podrà sortir de l’escola.

Totes les activitats complementàries  i extraescolars seran aprovades pel Consell Escolar.
Aquelles que puguin sorgir de forma sobtada, seran aprovades pel director/a del centre, que
ho comunicarà en el següent consell escolar.

En tots els casos serà preceptiu el full d’activitat complementària indicant data, lloc, mitjà de
transport i contingut de l’activitat... a fi i efecte que es pugui donar el permís corresponent.

Els  alumnes que no participin  en les sortides pedagògiques tenen l'obligació d'assistir  al
centre, on seran atesos amb funció dels mestres.

En el cas que un alumne no hagi pogut realitzar la sortida es retornaran els diners que siguin
del taller o activitat a realitzar, si aquesta té un cost per nen/a; el preu de l’autocar no es
retorna.

8.1.4-  Pla català de l'esport
L’escola  des  del  curs  2007/2008  forma  part  de  Pla  català  de  l’esport  i  participa  en
l’organització i  realització del  programa d’activitats del  Pla Català “Esport  a l’Escola”.  Per
aquest motiu s’ha creat una Secció esportiva escolar, per tal  d’obtenir el  reconeixement i
inscripció al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta SEE té com a objecte bàsic el foment, la organització, la coordinació i la pràctica de
l’activitat  física  i  esportiva  a  l’  escola  ,  fora  de  l’horari  lectiu,  tot  potenciant  la  dimensió
educativa de l’esport. Les activitats organitzades per l’associació esportiva escolar tindrà en
compte el projecte educatiu del centre.

En aquesta Secció Esportiva Escolar:
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 La gestió anirà a càrrec de mestres i AMPA.  També es comptarà amb la

col·laboració d’exalumnes o d'altres persones o entitats del municipi.

 La coordinació de les activitats serà per part d’un/a mestre/a del centre.

 L’oferta d’activitats físiques i esportives han de respondre als interessos de l’alumnat.

 Es fomentarà la  col·laboració  entre  els  centres  educatius,  l’ajuntament  i  el  consell
esportiu.

 A la PGA s’especificaran les activitats  aprovades per a cada curs escolar.

8.1.5- Vigilància de l’esbarjo
L'esbarjo és un període de temps lectiu no curricular  per l'alumnat de trenta minuts a mig
matí. A l'estona de l'esbarjo els alumnes han de deixar lliures les aules.

A principi de curs, l’equip directiu, determinarà el mínim de quatre responsables que cada
setmana vigilaran el pati. Es procurarà que cada equip de vigilància representi cicles diferents
i confeccionarà un horari per tot el curs que el Consell Escolar aprovarà en la primera sessió.

Al llarg del curs , en cas d'absències , malalties o d'altres circumstàncies cal fer permutes o
substitucions entre els companys, per tal de no deixar el pati desatès.

Quan plou, els alumnes resten a la seva aula amb el/la tutor/a o mestre/a de cicle.

El/la tutor/a o mestre/a que té la classe abans i després de l’esbarjo, serà l'encarregat de
recollir les files del curs i acompanyar-les a l’aula o espai on s’hagi de desenvolupar la classe.

Decàleg del pati

1. Els alumnes han de sortir al pati acompanyats pel mestre/a que en aquell moment
es trobi a l’aula.  Abans de baixar, hauran d’haver passat pel lavabo. No poden baixar
sols.

2. No es poden deixar els alumnes sols al pati sense cap vigilància.

3. Durant l’estona d’esbarjo, els alumnes no poden pujar a les aules ni quedar-s’hi
sols.

4.  Cada mestra/e ha d’estar a la zona de vigilància que li  toca i  fer  respectar les
normes acordades.

5. S’han de respectar els horaris de joc amb pilotes i també tot el material que s’utilitzi.

6. A l’hora d’entrar del pati, s’ha de deixar el material recollit i endreçat al seu lloc
pertinent.

7. En les entrades i sortides del pati, s’ha de ser puntual. Quan els alumnes facin fila
per entrar del pati el mestre/a que en sigui responsable estarà al pati fent fila amb el
grup i els acompanyarà fins a la classe corresponent.

8. S’ha establert uns torns per jugar a la pista vermella i la recollida de papers al pati.
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9. Davant d’una actuació negligent per part d’un alumne/a qualsevol mestra
que faci la vigilància, actuarà de manera oportuna, avisarà a la tutora i, si el cas és
greu, a algun membre de l’equip directiu.

10. En cas d'accident, els responsables del pati informaran al tutor i s’acordarà qui
porta l’alumne al CAP.  També es telefonarà a la família .

8.1.6- De les absències del professorat

Quan per motius diversos un mestre/a no pot dur a terme la tasca que li corresponia, el grup
d’alumnes serà atès tenint en compte els següents criteris seguint la gradació:

a) Si hi ha dos mestres en el mateix grup, es deixa de fer el desdoblament o
l’atenció al petit grup.

b) El mestre que en aquella hora té coordinació.

c) La  persona  que  en  aquell  moment  té  una  Dedicació  exclusiva  fa  la
substitució.

d) Mestra d’educació especial

e) Equip Directiu

Qualsevol  absència  d’un  mestre  caldrà  ser  justificada  a  direcció  amb  la  documentació
pertinent  i es procedirà a seguir els tràmits de la normativa vigent.

 

Annex VI  Model de permís de direcció per motius d’absència del professorat

8.1.7  Horaris del centre

Els horaris de l’alumnat i del professorat són preelaborats per l’equip directiu.  Els tutors
acaben de confeccionar-los, tenint en compte les Instruccions d’Inici de curs i el PEC.   El
claustre de mestres els aprova.  En el Consell Escolar d’inici de curs es ratifiquen ja que
estan inclosos al PAC.

8.1.8  Material del professorat

Tot el material elaborat per a l’escola o a l’aula, un cop acabat el curs   ha de quedar al
centre. Si al mestre/a l’interessa, haurà de confeccionar-ne una còpia per ell/a i fer-se càrrec
de la despesa.

El material fungible que necessita una aula pot anar a càrrec de la mateixa aula si està
destinat directament a l’alumnat o bé a càrrec del centre si està destinat a una activitat més
genèrica.

El  material  necessari  o  altres  despeses  que  es  puguin  derivar  d’activitats  educatives
necessiten el vistiplau de la direcció del centre.

8.1.9 Utilització dels recursos materials

Els recursos materials del centre són de tot l’alumnat i aquest n’haurà de tenir cura tant del
correcte ús com de la seva conservació. En cas de qualsevol tipus de desperfecte que es
pugui produir en els recursos materials l’alumnat ho comunicarà al professorat.  Si hi ha un

27



Escola Martí� Poch 
ús inadequat intencionat per part de l’alumne, aquest haurà de reposar el material
i deixar-lo en perfecte estat.

Material i llibres

El material escolar dels alumnes és socialitzat: l’escola l’adquireix i les famílies paguen una
quota a principi de curs, que és aprovada pel Consell Escolar.

L’alumnat  tindrà  un  material  més  personal  que  cadascú  porta  a  inici  de  curs:  estoig,
motxilla,...

Amb el fons aportat per les famílies  es podrà comprar tot aquell material fungible necessari
per a l’ús escolar.

Forma d’adquisició: La compra del material específic (tallers, projectes...), la podrà fer el/la
mestre/a  directament  i  els  diners  li  seran  abonats  prèvia  presentació  de  la  factura  a  la
direcció  de  l’escola  (la  factura  haurà  de  ser  oficial,  amb  el  nom i  el  NIF  de  l’empresa
expenedora). També es podrà fer servir els proveïdors habituals de l’escola i que aquests
facturin l’import de la compra a escola. En aquest cas caldrà presentar l’albarà a la direcció
del centre. Cal l’autorització de la direcció per fer aquest tipus de comandes. 

En el supòsit  que una família manifesti el seu desacord en pagar el material ho haurà de
comunicar al tutor/a o l’equip directiu.

En el cas de famílies que manifesten dificultats econòmiques per a pagar el material, se’ls
facilitarà que fraccionin el pagament. Junt amb el suport de serveis socials es procurarà que
aquestes famílies demanin beca de llibres i material escolar, quan arribi la beca en cas que
encara no hagin fet el pagament, se’ls hi descomptarà.

Les famílies que no paguen i no manifesten res,  se’ls  anirà recordant els imports pendents
de forma oral, per nota escrita o agenda.  El treballs acadèmics queden a l’aula fins que els
imports siguin liquidats total o parcialment.

Per  altra  banda,  l’escola  compta  amb un  Projecte  de reutilització  de  llibres  de  text.  Les
famílies que s’hi volen acollir reben la informació al mes de juny, un temps previ a fer la
comanda de materials per al curs següent.

L’AMPA gestiona aquest projecte i una comissió del Consell Escolar en fa el seguiment i les
valoracions.

8.1.10.- Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat
a la sortida del centre

Tot l’alumnat d’Ed Infantil serà donat en mà dels seus pares, tutors o avis.  En el cas que el
reculli un altre familiar o amic, caldrà haver signat una autorització. Si els pares consideren
que pot marxar sol/a, també ho autoritzaran per escrit.
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En cas de no venir ningú a recollir un alumne, el/la mestre/a contactarà amb la
família per telèfon i esperarà a què el recullin, fent signar el registre de recollida tardana que
hi ha a secretaria. Arribat el cas de no contactar amb ningú, transcorreguts 30 minuts des 

de l’hora de sortida telefonarà a la Policia Municipal per comunicar la situació o als Mossos
d’Esquadra.

Annex VII  Model de signatura en cas de recollida tardana

8.1.11- Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat.

Veure  Protocol  d’absentisme-  aprovat    en  el  Consell  Escolar  de  
13/06/2016

8.1.12-Admissió dels alumnes malalts i dels accidents
Els/les mestres vetllaran perquè es compleixi  la  normativa sanitària vigent,  establerta  pel
Departament de Sanitat.

En el cas de detectar problemes importants a nivell físic o psicològic en algun alumne, es
posarà en coneixement de la família per tal d'actuar en conseqüència.

L’escola  mantindrà  una  farmaciola  amb l’equipament  bàsic  establert  pel  Departament  de
Sanitat, per atendre les primeres cures.

En el cas de que un nen/a prengui mal o es trobi malament dins el centre en horari lectiu,
l'escola es posarà en contacte amb la família, per tal de poder atendre, el més eficaçment
possible la necessitat que hagi sorgit. 

Si s'ha de traslladar l'alumne/a al CAP mentre el/la mestre/a el porta, una altre professional
trucarà a la família. Si el cas deriva cap a l'hospital, ho farà la pròpia família, en cas que no
hagin arribat cap familiar, el/la mestre/a no podrà deixar l’alumne/a sol/a. 

Si és una urgència s’avisarà al servei d'urgències SEM (112).

A l'expedient de l'alumne hi haurà d'haver una fotocòpia de la targeta de la Seguretat social o
la  companyia  asseguradora corresponent.  Així  mateix,  quan s'inscrigui  l'alumne al  centre
s'aportarà una fotocòpia del carnet de salut, amb les vacunacions corresponents.

Quan algun/a alumne/a hagi de prendre algun medicament en horari escolar, caldrà que els
seus pares o tutors legals signin el full d’autorització de medicaments, especificant l'horari de
medicació i la dosi.

Donat que l’escola vetlla també per una alimentació sana, cal que l’alumnat porti un esmorzar
sa (fruita o entrepà) i amb embolcall reutilitzable (en un recipient) o reciclable, alhora que
participi en el programa Esmorzars Saludables que desenvolupa el centre.

8.1.13- Seguretat, higiene i salut

L’escola  disposa  d’un  Pla  d’emergència  que  cada  curs  s’actualitza.  En  ell  hi  consten  els
elements de seguretat i riscos laborals de l’alumnat i el professorat.
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A la Circular d’inici de curs les famílies reben instruccions de com han de venir els

seus fills/es en matèria d’higiene ( vacunes, febre, polls, varicel·la...).

8.1.14- Tasques suplementàries
L’'alumnat pot dur feines per a fer a casa seguint aquests criteris:

 Sempre que no hagi acabat la feina prevista a la classe o sigui una feina d'ampliació
(biblioteca, internet, experimentacions,...).

 Sempre que, atenent la diversitat, la mestra o mestre cregui necessari un reforç en
algun aspecte acadèmic.

 La feina de casa mai suposarà un avenç del programa escolar, sinó un reforçament
dels aspectes treballats a classe.

 Amb caràcter transitori i excepcional es podran assignar tasques més intenses i

 de forma individual a aquells alumnes que, per absència prolongada de l’escola

 d’altres raons de pes, no hagin pogut seguir el ritme normal de treball a l’escola.

 L’equip de mestres planificarà  les tasques suplementàries  per tal de no carregar en
excés.

8.1.15- Programa  de Suport Individualitzat ( PI)

L’alumnat  de l’escola podrà tenir  un PI  quan s’identifiqui  que les mesures d’atenció a la
diversitat planificades en la programació general de curs i en el SEP no són suficients. 

La  proposta  d’elaborar  un  pla  de  suport  individualitzat  pot  ser  arran  d’un  dictamen
d’escolarització, d’un informe psicopedagògic o a demanda d’un tutor/a. L’elaboració d’un pla
de suport individualitzat pot requerir la revisió de com s’organitzen els recursos disponibles
del centre.

Serà el tutora/a qui l’elabora i en farà el seguiment, comptant amb el suport de la mestra
d’Educació especial  i amb el vistiplau de direcció. S’ha de comptar amb la participació de
pares, mares o representants legals de l’alumne/a escoltant-los durant el procés de presa de
decisions, donant-los a conèixer el contingut del pla, i s’ha de tenir en compte el seu acord en
les decisions finals.

També es compta amb l’assessorament dels membres de l’EAP i la Comissió d’Atenció a la
Diversitat  (CAD).  El  tutor  és  responsable,  també,  de  la  coordinació  dels  diferents
professionals que intervinguin, de fer-ne el seguiment i actua com a principal interlocutor amb
la família.

Aquest PI pot finalitzar en qualsevol moment a proposta del tutor/a, l’acord de l’equip que el
porta a terme i un cop s’ha escoltat la família. S’informarà al director/a de la conveniència de
continuar o no amb el pla, qui l’haurà de signar, amb constància del coneixement de la família
en el document del pla i en l’expedient acadèmic de l’alumne.

El centre disposa d’un model del pla que s’ha elaborat seguint els protocols establerts pel
Departament.
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També  es  tindrà  en  compte  la  guia  del  protocol  elaborat  pel  Departament
d’ensenyament  per  l’alumnat  d’altes  capacitats  (Resolució  ENS/1543/2013).  Tant  per  la
detecció com pel procediment a seguir.

   8.1.16- Protecció de dades de caràcter personal

Es tindrà cura de les dades que es generen al centre seguit el que marca la legislació
del 25/05/2018. 

Qualsevol família pot donar les dades de caràcter personal un cop es matriculi  a l’escola
omplint  els  documents  que  el  centre  té  establerts  (full  de  preinscripció,  full  de  dades
personals...)  En qualsevol  moment  es  podrà  donar  de  baixa,  comunicant-ho  a al  tutor/a,
direcció i/o secretària.

Annex VIII Reglament general de protecció de dades i  principals novetats 

                  (5 /05/  2018)

8.2 De les queixes i reclamacions. 

8.2.1- Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que
qüestionin l’exercici professional del personal del centre.

Les famílies parlaran amb els mestres implicats o bé la direcció del centre per tal de poder
arribar a un acord. Si no es donés aquest cas, les queixes hauran d’adreçar-se per escrit a la
direcció  del  centre i  hauran de contenir  la  identificació  de la  persona o persones que la
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. 

Obtinguda la informació i  escoltat  l’interessat o interessada, el  director ha de prendre les
decisions que consideri pertinents i comunicar per escrit a la persona o persones que han
presentat la queixa la solució adoptada, fent constar en l’escrit l’òrgan al qual poden recórrer
si no queden satisfets per la resolució adoptada.

Annex IX  Model de queixes o reclamacions

8.2.2 - Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs

D’acord amb l’article 21.1 d) i e) de la Llei 12/2009, d’Educació i el Decret 279/2006, de
4 de juliol, els seus pares, mares o tutors legals, tenen dret a sol·licitar aclariments per
part del professorat respecte de les qualificacions trimestrals o finals, així com reclamar
contra  les  decisions  i  qualificacions  que,  com  a  resultat  del  procés  d’avaluació,
s’adoptin al final de curs o de l’etapa.

El  pare,  mare  o  tutor  de  l’alumne,  exposarà  les  reclamacions  respecte  a  les
qualificacions obtingudes al llarg del curs al tutor/a i si s’escau a l’equip directiu.

La resolució definitiva correspondrà al tutor/a i comissió d’avaluació. La reclamació i la
resolució adoptada es faran constar a l’expedient de l’alumne/a.

La  incorporació  a  qualsevol  dels  cursos  que  integren  el  segon  cicle  de  l’educació
infantil d’alumnes procedents de sistemes educatius estrangers s’ha de fer tenint com a
referent la seva edat. Els alumnes s’incorporaran al cicle inicial de l’Educació Primària
l’any natural en que compleixen 6 anys.  
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La decisió que un alumne resti un any més en qualsevol dels tres cicles es podrà
adoptar una sola vegada al llarg de l’Educació Primària.

Per tal que un alumne/a resti un any més al cicle es tindrà en compte la normativa
vigent i els següents criteris:

Quan ?

1. Es creu que la mesura és més efectiva a edats primerenques per afiançar
millor els aprenentatges bàsics i fonamentals.

2. Principalment  en  el  cicle  inicial  si  les  dificultats  són  molt  evidents  i
insuperables.

3. A cicle mitjà  i en última instància  a 5è. 
4. Només en casos excepcionals a 6è.
5. Quan es veu de manera clara que l’alumne ho aprofitarà.

Qui  ho decideix?

1. A proposta de la tutora es farà una valoració de manera conjunta amb tots els
professionals que intervenen en l’educació de l’alumne/a. 

2. Si cal  es demanarà valoració a l’EAP amb la finalitat de tenir més dades per
poder valorar el cas.

3. Es prioritzarà la decisió de l’escola i l’opinió de la família quedarà en segon
terme . Sempre es podran fer excepcions si es creu que serà molt traumàtic
per la família.  Es farà signar un document a les famílies en cas d’estar en
desacord amb la decisió de l’escola.

Aspectes  a tenir en compte.

1. Dificultats  generals  d’aprenentatge  en  les  àrees instrumentals  (competència
lingüística i matemàtica).

2. Dificultats marcades en  el llenguatge oral.
3. Immaduresa evolutiva.
4. Manca de rutines i autonomia pròpies de l’edat. 
5. Un  ritme  excessivament  lent  en  la  realització  de  tasques  i  adquisició  de

conceptes. 
6. Ser de finals d’any i en edats primerenques.
7. Dificultats molt marcades d’adaptació al grup. 
8. Desenvolupament físic de l’alumne.
9. Es valorarà l’adaptació a nivell social del nou grup al qual s’ha d’integrar.
10.Valoració d’assoliment previ d’uns mínims en l’alumne per tal que la repetició

tingui possibilitats d'èxit.
11.Valoració de l’actitud de l’alumne/a. 
12.Presentar els possibles repetidors a la reunió d’avaluació del 2n trimestre.
13.Cal evitar plantejar propostes de repetició a l’alumnat que es veu que, tot i

repetint, no assolirà les competències mínimes del nivell.

32



Escola Martí� Poch 
14.El/la tutor/a ho comunicarà a la família acompanyada de l’especialista

d’EE a principis del 3r trimestre.
15.Es tindrà en compte l’opinió de la família, la predisposició i col·laboració.

Aprovat a la   CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) el 31 de juny de 2012.  
Annex X  Model de document a signar per la família en cas de desacord amb la decisió
que ha pres l’escola. 

8.2.3.-Impugnació de decisions del òrgans i personal del centre

Contra  la  resolució  que  la  direcció  doni  a  les  reclamacions  presentades  es  podrà
recórrer davant la direcció dels Serveis Territorials,  en escrit  recurrent presentat per
mitjà de la direcció del centre, en el termini de cinc dies hàbils a comptar l’endemà de la
notificació de la resolució. Aquesta possibilitat s’haurà de fer constar en la notificació de
la resolució que el centre fa arribar a l’interessat o interessada.

8.3.- Serveis escolars

8.3.1- Servei de menjador
La gestió del servei de menjador recau en el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, el
qual en cedeix la concessió a l’AMPA.

El servei de menjador es regirà pel Pla de Funcionament de Menjador, que serà revisat i
aprovat per Consell Escolar anualment. Es crearà una Comissió que ho vetllarà.

L'escola ofereix a tot l’alumnat del centre el servei de menjador. Tots els alumnes matriculats
al centre tenen dret a fer ús del servei de menjador de manera fixa o bé esporàdica. En
funció de la modalitat, el preu del servei també variarà, sempre però respectant els marges
que dicta el Departament d’Ensenyament.

La circular d’inici de curs conté la normativa del servei.

Tots/es els/les alumnes que utilitzin el servei de menjador hauran de respectar el personal
encarregat del funcionament del servei.

L'escola ofereix a tot l’alumnat del centre el servei de menjador. Tots els alumnes matriculats
al centre tenen dret a fer ús del servei de menjador.

Els/les alumnes s’atendran a  les  normes d'higiene i  d’ordre  establertes i  respectaran les
normes de convivència de l’escola.

Els/les  alumnes  de  menjador  no  podran  abandonar  el  recinte  escolar  sense  autorització
signada pels pares/mares.

L’escola  informarà  a  les  famílies  dels  alumnes  que  fan  ús  del  menjador  escolar,  els
documents i/o requisits necessaris per tal de sol·licitar els ajuts econòmics relatius a aquest
servei que el Consell Comarcal de la Conca de Barberà atorga anualment.
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                8.3.2- Servei de transport escolar

La gestió del servei de transport escolar va a càrrec del Consell Comarcal de la Conca de
Barberà  i  inclou  la  presència,  com a  mínim,  d’una  persona  acompanyant  que  realitzarà
tasques de vigilància i control.

L’escola ofereix a l’alumnat del centre que resideix fora del municipi de l’Espluga de Francolí i
que el Consell Comarcal autoritza, el servei de transport escolar i  és el propi Consell qui
assumeix les competències de gestió.

L’escola tindrà una còpia de la Normativa de funcionament del servei que dugui a terme el
Consell.

L’escola informarà a les famílies dels alumnes que fan ús del transport, els documents i/o
requisits necessaris per tal de sol·licitar els ajuts relatius a aquest servei que el

 Consell Comarcal de la Conca de Barberà atorga anualment.

              8.3.3- Altres serveis del centre.

Reutilització de llibres de text
La Comissió vetlla pel correcte desenvolupament del Programa de reutilització de llibres de
text i material didàctic vigent a l’escola. Està formada per un/a mestre/a, dos pares/mares (un
d’ells representant de l’AMPA al Consell Escolar), el/la directora i el/la secretari/ària.

Es reuneix a principi i a final de curs. Les seves funcions són:

Recollida, revisió i manteniment dels llibres a finals de curs. 

Determinació, segon l’estat dels exemplars, de les reposicions que cal fer. 

Fer complir la normativa d’ús del Projecte Reutilització llibres de text i material didàctic.

Seguiment de la gestió econòmica del projecte.

L’AMPA en la seva gestió del programa s’ocupa dels tràmits següents:

Distribució dels llibres a l’inici de cada curs

Revisió dels llibres degudament folrats en una funda de plàstic facilitada pels pares dels
alumnes.

Col·locació d’una etiqueta per personalitzar el llibre.

Solució de possibles incidències.

Fer un control dels llibres: llistats, número de registre i a qui va adjudicat.

Seguiment de les aportacions econòmiques de les famílies per l’ús dels llibres i la fiança.

Normativa d’ús:

Cada alumne tindrà dret a un exemplar de cada un dels llibres susceptible de ser reutilitzat.
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L’alumne serà responsable de tenir cura dels exemplars que li toquin en préstec i
procurarà mantenir-los fins a finals de curs en el millor estat possible. Les famílies ajudaran a
conscienciar els nens en aquest objectiu.

Regularment,  es  realitzaran  controls,  per  fer  un  seguiment  de  l'estat  dels  llibres.  Les
conclusions, si cal, es presentaran a la Comissió un cop al trimestre.

En cas de pèrdua o mal ús evident de l’exemplar, se li demanarà a la família que el reposi o
se li cobrarà l’import del llibre. Si alguna família no respon a aquesta demanda, no podrà
participar en el projecte el curs següent, a més perdrà la fiança.

Els llibres inclosos en el projecte es quedaran a l’escola a final de curs.

Acollida matinal
L’AMPA de l’escola ofereix a totes les famílies sòcies la possibilitat que els seus fills facin ús
del servei d’acollida matinal. Aquesta activitat es realitza a l’escola segons l’horari de la PGA.
El  nombre  de  monitors  anirà  lligat  a  la  demanda  existent  i  a  criteris  organitzatius  i
pedagògics.

A inici de cada curs s’explica el funcionament i les condicions econòmiques.

8.3.4- Gestió econòmica
La gestió econòmica dels centres públics la regula la Llei 12/2009, del 10 juliol, el Decret

235/1989, de 12 de setembre, l’Ordre de 16 de gener de 1990 ( DOGC núm 1250 ) i la

Resolució de 19 d’abril de 2006 (FDAADE núm 1092).

La gestió econòmica dels centres públics s’ha d’ajustar als principis d’eficàcia, d’eficiència,
d’economia i de caixa i pressupostos únics. La gestió econòmica s’ha de sotmetre al principi
de pressupost inicial anivellat en la previsió d’ingressos i despeses i al principi de retiment de
comptes.  Correspon  al  director  (  LEC art  142.7.f)  autoritzar  les  despeses  i  ordenar  els
pagaments d’acord amb el pressupost aprovat.

La  gestió  econòmica  principal  es  detalla  en  l’aplicatiu  que  segueix  les  directrius  del
Departament d' Ensenyament.

8.4.Gestió acadèmica i administrativa

                  8.4.1- De la documentació acadèmico-administrativa
Els  centres  públics  utilitzem  l’aplicatiu  del  Departament  d’Ensenyament  per  a  la  gestió
acadèmico-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,  dels  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... )
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El centre disposarà d'un arxiu actiu: documentació activa del centre que s’utilitza
per a la realització de les seves tasques ordinàries. Aquesta s’ha de custodiar un màxim de 5
anys,  excepte  aquells  que  puguin  generar  certificacions  posteriors  (per  exemple  dades
anuals). La documentació de gestió econòmica s’ha de custodiar un mínim de 6 anys.

L’arxiu històric (tots els llibres-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, es conserven
permanentment.

Les actes dels òrgans col·legiats fets amb mitjans informàtics s’enquadernaran, assegurant la
numeració  de  pàgines,  amb  la  diligència  d’obertura  i  certificació  final  de  tancament  on
consten les actes que conté el llibre, degudament signat pel director/a i el secretari/a.

El Secretari, per delegació del Director és el responsable de la custòdia de la documentació
acadèmica i administrativa de l’alumnat del centre.

                       8.4.2- Altra documentació

La documentació relativa a les activitats didàctiques, acadèmiques, de formació... estarà a
disposició del professorat, a la sala de professors o bé a direcció. 

Altra informació del centre (acords, proves, criteris, fotografies...) es troba digitalitzada a la
intranet del centre ( P:) o emmagatzemada en DVD’s.

El  centre  disposa  d’altre  tipus  de  documentació  de  caire  més  confidencial  de  l’alumnat
(Serveis  socials,  CSMIJ,  jutjat...)  aquesta  es  custodia  a  direcció,  de  manera  que l’accés
només  és  possible  a  personal  que  n’ha  d’estar  informat.  Aquesta  informació  no  es  pot
difondre.

                8.4.3- Fulls informatius externs
La direcció de l’escola decideix quins fulls informatius, dels que arriben, es repartiran i quins
no.

Fulls que SÍ es repartiran als alumnes:

Tota la informació interna tant de l’escola com de l'AMPA, majoritàriament en format digital.

La informació del organismes oficials (Ajuntament, Generalitat, ...)

Les informacions d’àmbit local que portin el recolzament d’una institució cultural.

Fulls que NO es repartiran als alumnes:

Tota informació de caràcter comercial.

La informació sobre activitats i cursos que no siguin organitzats per institucions oficials i/o
culturals.

Invitacions a festes d’aniversari, donades pels pares/ alumnes.

8.5.-  Del  personal  d'administració  i  serveis  i  de  suport
socioeducatiu del centre

El  director  és  responsable  de l’organització,  el  funcionament  i  l’administració  del
centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal.
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Escola Martí� Poch 
Les funcions, jornada i horari  del PAS i de suport socioeducatiu les regulen les
instruccions pertinents que estableix el Departament d’Ensenyament.

DIPOSICIONS FINALS

Primera. Interpretació del reglament

1. En qüestions no contemplades en el present reglament, es faculta el/la director/a per a la
interpretació de les NOFC.

Segona. Modificacions

1. Aquestes NOFC  són susceptibles de ser modificades per les causes següents:

 Perquè no s'ajusti a la normativa de rang superior.

 Per l'avaluació que en faci el consell escolar, perquè concorren noves circumstàncies
a considerar o nous àmbits que s'hagin de regular.

2. El consell escolar ha d'aprovar per majoria les modificacions de les NOFC.

3.  Les  modificacions  poden  proposar-se  a  través  dels  òrgans  de  govern,  els  òrgans  de
coordinació i 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, blocs, instruccions d’inici de curs...). 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.

3. Totes les modificacions que s'introdueixin tindran el  mateix procés de difusió que s'ha
descrit anteriorment.

Quarta. Entrada en vigor

DILIGÈNCIA per fer constar que la present NOFC ha estat aprovada pel Consell Escolar el
dia 18 de març de 2014, tal com consta en el llibre d'actes d'aquest òrgan col·legiat i han
estat revisades i actualitzades el juny de 2019.

Vist i plau             
                                                                                                         

La secretària                                            La directora

(nom i signatura)                                                     (nom i signatura)
Ernestina Vallverdú Briansó Ester Anglès Iglesias
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