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TÍTOL V DELS REGLAMENTS ESPECÍFICS 

Capítol 1 FUNCIONAMENT GENERAL DEL CENTRE 

Secció 1 Marc horari del centre 

Secció 2 Actuacions en els supòsits d’absentisme de l’alumnat 

Secció 3 Actuacions en els supòsits de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del centre 

Secció 4 Admissió d’alumnes malalts  

Secció 5 Actuacions en casos d’accidents d’alumnes 

Capítol 2 UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I SERVEIS DEL CENTRE 

Secció 1 Normes generals 

Secció 2 De l’accés a les dependències del centre 

Capítol 3 
EL RECINTE ESCOLAR, EL SEU EQUIPAMENT I LA SEVA SEGURETAT I 
SALUBRITAT 

Secció 1 Del recinte escolar i el seu equipament 

Secció 2 De la prevenció de riscos  

Secció 3 De la seguretat i salubritat del recinte i l'equipament escolar 

Secció 4 Del Pla d’evacuació 

Capítol 4 UTILITZACIÓ D’ALTRES AULES 

Secció 1 De l’aula de ciències, l’aula de música, d’anglès, les tutories i la sala de professors 

Secció 2 De la biblioteca 

Secció 3 De les instal·lacions esportives 

Secció 4 De l’aula d’informàtica, sala multiús i audiovisuals 

Secció 5 Del Servei de reprografia 
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Capítol 5 SERVEIS ESCOLARS 

Secció 1 Del servei de menjador escolar 

Secció 2 Del servei de transport en sortides ocasionals 

Secció 3 Del servei de biblioteca escolar 

Secció 4 Dels serveis facilitats pel Pla Educatiu d’entorn 

Secció 5 D’altres serveis 

Capítol 6 DIGITALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

Secció 1 Protecció de dades personals 

Secció 2 Autoritzacions per a la cessió de dades i reproducció d’imatges d’alumnes 

Secció 3 El tauler d’anuncis 

Secció 4 La pàgina Web 

Secció 5 Utilització de les xarxes socials 

Capítol 7 CONTRACTES DE SERVEIS 

  

Capítol 8 
DEL TRACTAMENT DE LES QUEIXES PRESENTADES PER L’ALUMNAT, PARES 
PROFESSORAT O D’ALTRA PERSONA INTERESSADA 

Secció 1 Drets generals. Definició de queixa, denúncia i reclamació  

Secció 2 Forma i presentació dels escrits de queixa, reclamació o iniciatives. 

Secció 3 
Tractament de les queixes i reclamacions referents al procés educatiu que poden 

presentar l’alumnat o els representants d’aquest 

Secció 4 
Queixes i reclamacions degudes al procés de relacions personals o laborals que poden 
presentar l’alumnat o els representants d’aquest, professorat o PAS. 

Secció 5 Queixes i reclamacions degudes al desenvolupament del servei o genèriques 

 DISPOSICIONS FINALS 

 Interpretació, especificacions, Publicitat i entrada en vigor 
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TITOL CINQUÈ: DELS REGLAMENTS ESPECÍFICS 
 

CAPÌTOL I. FUNCIONAMENT GENERAL DEL CENTRE 
 

Secció 1  Marc horari del centre 

 
Article 306.   Horari general del centre 
306.1. L’escola resta oberta per fer activitats ordinàries des de les 8,30h a les 16,30. A 
partir de les 16:30 hores es consideraran activitats extraescolars. Aquest marc general 
queda diferenciat en dos blocs: matí i tarda. L’horari marc del matí és de 8,30 a 13 per a 
educació primària i de 9 a 12,30 per educació infantil amb 30 minuts d’esbarjo (de 10,30 a 
11) i el de tarda de 15,00 a  16,30.  
306.2. En cap cas, es poden fer més de tres hores seguides de classe sense un descans 
per els alumnes. Els alumnes d’educació infantil no poden fer mes de quatre hores de 
classe al matí.  
306.3. Existeix un servei d’acollida matinal gestionat per l’AMPA per atendre els alumnes 
que desitgen emprar-lo i que sufraguen el seu cost. 
 
Article 307.   Acollida matinal 
Aquest servei és ofertat per l’Associació de mares i pares de l’escola (AMPA). L’horari és 
de 8h a 9h. Les famílies interessades han d’adreçar-se directament a la persona 
encarregada, mitjançant telèfon o personalment i inscriure als seus fills/es. 
 
Article 308. Acollida compensatòria 
L’acollida compensatòria per atendre la diferència de marc horari entre educació Infantil i 
Primària per als alumnes d’educació infantil que tenen germans a Primària serà de 8,30 a 
9 i de 12,30 a 13,00. Serà atesa per professorat del centre i es realitza a l’edifici d’infantil.  
 
Article 309. Jornada continuada 
Si l’Ordre que anualment estableix el calendari escolar del curs per als centres educatius 
no universitaris de Catalunya ho preveu, a final de cada curs la direcció del centre 
sol·licitarà als serveis territorials d’ensenyament a Barcelona Comarques la jornada 
intensiva pel darrer dia del primer trimestre i pels darrers dies del mes de juny.  
 
Article 310. Vacances escolars i dies festius  
310.1. Tenen la consideració de període de vacances escolars les fixades per l’Ordre 
esmentada. 
310.2. Així mateix, tenen la consideració de dies festius els que determini, amb caràcter 
general, la disposició corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació i els dos dies 
de festa local. 
310.3. En el marc del calendari escolar, el centre pot establir entre tres i quatre dies 
festius de lliure disposició a proposta del consell escolar municipal (depèn de l’any). 
Aquests dies de lliure disposició no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes de 
cada trimestre, s’han de preveure en la programació general del centre i s’han de 
comunicar als serveis territorials. 
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Secció 2   Actuacions en els supòsits d’absentisme de l’alumnat 
 

Article 311. Detecció dels alumnes absentistes  
311.1 En detectar un cas d’absentisme escolar, el tutor/a es posarà en contacte amb el 
pare, mare o tutor legal per tal d’informar-los de la situació i recordar-los l’obligació de 
vetllar per l’escolarització correcta dels fills.  
311.2 Si d’aquestes actuacions no en resulta la rectificació del comportament absentista, 
el/la tutor/a informarà a la direcció del centre qui haurà de comunicar a la Comissió 
socioeducativa. Aquesta informació es farà constar en l’acta de la següent reunió.  
 
Article 312. Actuacions de la comissió socioeducativa  
312.1 La comissió socioeducativa engegarà les actuacions que consideri adequades a 
través de la tècnica d’absentisme de l’ajuntament de L’Hospitalet. 
312.2 Si aquestes actuacions no han resolt de manera efectiva la situació d’absentisme, la 
direcció del centre informarà la direcció dels serveis territorials, per tal que, si escau, ho 
posi en coneixement de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
(DGAIA).  
 
Article 313. La declaració de baixa d’ofici  
En el cas d’alumnes il·localitzables, que consten com a matriculats al centre, però amb la 
família dels quals no hi ha cap manera de posar-se en contacte, la direcció n’informarà la 
direcció dels serveis territorials, per comprovar un possible canvi de matrícula no notificat i 
determinarà, si escau, donar de baixa d’ofici a l’alumne. La direcció del centre n’informarà 
també la Comissió socioeducativa perquè facin les actuacions oportunes. Així mateix, 
emetrà una resolució de baixa d’ofici d’aquest alumne que trametrà a la Comissió de 
garanties de l’escolarització quan hagin transcorregut dos mesos sense tenir-ne notícies. 

Secció 3   Actuacions en els supòsits de retard en la recollida de 
l’alumnat a la sortida del centre 
 

Article 314.  Actuacions en els retards en la recollida  
314.1 A Educació Infantil, la TEI és la responsable de fer-se càrrec dels alumnes que no 
han vingut a recollir. Aquesta mestra és la responsable de trucar  la família per informar-li 
que el nen/a encara continua a l’escola i ha d’esperar que algun adult el vingui a recollir.  
Quan la família arribi, la família haurà de signar d’incidència del retard. Així, una vegada 
arriba el familiar se li pregunta el motiu del retard i se li fa omplir un full amb les dades 
següents: nom/cognom alumne/a, curs, hora de sortida, hora d’arribada, temps de retard, 
nom i DNI de la persona que el recull. Mentre hi hagi alumnes pendents de recollir en el 
centre sempre hi haurà un membre  de l’equip directiu. 
 
Article 315. Mesures excepcionals  
En cas de no poder contactar de cap manera amb la família, es posarà en coneixement 
de la Guàrdia urbana i s’acordarà la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia.  
 
Article 316. Reiteració de retards en la recollida  
La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, en la mesura que comporti 
una manca d’assumpció de les responsabilitats de custòdia dels menors que li 
correspongui, s’ha de tractar de manera similar als supòsits d’absentisme. En darrer 
terme, la direcció comunicarà la situació a la Comissió socioeducativa, que ho farà constar 
en acta.  
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Secció 4   De l’admissió d’alumnes malalts i dels accidents 

 
Article 316. Actuacions en casos de malaltia 
316.1 Si un alumne té febre, pateix una malaltia infecto-contagiosa o es troba malament 
es localitzaran els pares perquè se’n facin càrrec a casa i no podrà tornar a  venir a 
l’escola fins que s’hagi curat (24 h sense febre).  
316.2 En cas que un alumne/a es vegi afectat/da per polls, s’avisarà a la família per a que 
se’n faci càrrec i, tal i com recomana el Departament de Salut, no es podrà incorporar al 
centre fins que hagi fet el tractament i hagin eliminat totes les llémenes. 
316.3 En el cas d’una situació d’emergència per malalties contagioses (hepatitis, ...) es 
seguirà el protocol regulat  pel Departament de Salut. S’informarà a inspecció d’educació, 
a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament i a les famílies dels alumnes mitjançant una 
circular escrita i trucada telefònica. 
316. 4 Després de qualsevol malaltia infecciosa serà obligatòria la presentació d’un 
justificant del metge confirmant la total recuperació per poder incorporar-se a la classe. 
316.5 Així mateix l’escola col·laborarà amb el Departament de Salut en tot el que calgui. 
Concretament en les campanyes de vacunació i revisió bucodental. 
 

Article 317. Protocol en cas de necessitat de prendre medicació 
317.1 Si un alumne necessita prendre medicació dins l’horari escolar els pares o tutors 
legals hauran d’aportar: 

 Recepta mèdica on s’especifiqui l’horari d’ingesta i la quantitat de medicament. 

 El medicament s’haurà de lliurar amb l’embolcall original 

 Autorització signada per a que se li doni la medicació al seu fill/a. 
317.2 En cap cas es donarà la medicació a un alumne sense els documents anteriors. 
 

Secció 5   Actuacions en casos d’accident 

 
Article 318.  Actuacions en casos d’accident 
335.1 En el cas que algun alumne pateixi un accident durant el temps en què es troba 
sota la tutela de l’escola, el mestre que es trobi dirigint o vigilant haurà d’atendre la 
situació produïda amb els mitjans de què pugui disposar actuant, en tot moment, amb la 
diligència deguda. Rebrà les primeres cures al centre.  Si es considera necessària la 
intervenció de personal especialitzat se’ls avisarà i també als pares perquè se’n facin 
càrrec. En cas de no localitzar-los se’n farà càrrec el professor tutor/a o altre personal del 
centre  per encàrrec de la direcció que vetllarà per tal que tots els alumnes romanguin 
atesos. 
318.2 En cas que la urgència ho requereixi i no es pugui comptar amb el personal 
especialitzat, en compliment del deure d’assistència, el trasllat s’efectuarà per dos 
professors/es o persones adultes, una d’aquestes ha de ser un mestre per encàrrec del 
Director. 
318.3 Sempre s’haurà d’informar algun membre de l’equip directiu de la incidència. Quan 
un alumne hagi patit un accident relativament greu dins l’horari escolar, el mestre que 
l’hagi atès n’informarà per escrit al Director. El Director del Centre avisarà, tan aviat com 
sigui possible, a la família i l’informarà sobre els fets ocorreguts i el procediment establert 
per reclamar en via administrativa, si escau. 
318.4 En el cas que els pares vulguin fer una reclamació per via administrativa, se seguirà 
el protocol facilitat  per Serveis Territorials. 
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CAPÌTOL II. UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I SERVEIS 
DEL CENTRE 
 

Secció 1  Normes generals 
 

Article 319. Declaració de principis. 
Tots els membres de la comunitat educativa tenen el dret a gaudir de les instal·lacions i 
serveis de l’Escola Menéndez Pidal el deure de mantenir-les en bon ús i estat, bé 
procurant no embrutar-les innecessàriament, bé col·laborant en la seva neteja, bé 
comunicant qualsevol desperfecte que s’hagi causat intencionadament o no.  
 

Article 320.  Servei de neteja 
320.1 És un dret per a qualsevol membre de la comunitat educativa gaudir de les 
instal·lacions i dependències del centre en perfecte estat. Conseqüentment, és un deure 
respectar la neteja i l’ordre en les instal·lacions. 
320.2 Com a norma general tot usuari farà servir les papereres i contenidors per llençar 
les seves deixalles i vetllarà per tal que la resta d’usuaris també ho faci. A tal efecte les 
aules, els passadissos i el pati hauran d’estar sempre netes de papers o restes de menjar 
al terra.  
320.3 Per tal de mantenir el centre en perfecte estat qualsevol mestre pot demanar a un 
alumne que reculli quelcom que estigui per terra o que ho netegi sense necessitat 
d’esbrinar si aquest ha estat el responsable o no. La desobediència a aquest requeriment 
serà considerada com a una falta greu i degudament sancionada. 
320.4 L’empresa de neteja contractada i les netejadores faran la seva tasca amb la 
màxima diligència interferint el menys possible en les activitats extraescolars. 
320.5 Serà considerada com a falta greu escriure, ratllar o fer malbé qualsevol bé moble o 
material de l’escola. 
 

Article 321.  Publicitat i propaganda en el centre. 
La propaganda i/o publicitat que s’exhibeixi en el centre haurà d’estar autoritzada en tot 
moment per l’equip directiu, que determinarà la durada i el lloc en que es podrà col·locar. 
 

Article 322.  Horaris escolars i d’atenció al públic. 
322.1. El centre romandrà obert de 8,30 a les 16,30 per a les activitats escolars ordinàries. 
Les activitats extrascolars organitzades per l’AMPA, així com les activitats de reforç dins 
del Pla educatiu d’entorn es desenvoluparan a partir de les 16,30h. 
322.2. L’atenció al públic de la secretaria i de l’Equip Directiu estarà penjada als taulons 
d’anuncis.  
 

Article 323.  Atenció sanitària. 
323.1. En el centre hi haurà una farmaciola de primers auxilis, ubicada a consergeria, per 
atendre petits accidents.  
323.2. Si es produís un accident o lesió el mestre que estigui a càrrec del grup donarà 
avís a algun membre de l’equip directiu qui, atenent a la gravetat del cas, donarà les 
instruccions pertinents per tal d’atendre de la millor manera a l’accidentat que poden ser 
les següents: 

Avisar als serveis mèdics d’urgència. 
Disposar que un mestre de guàrdia acompanyi  l’accidentat a l’hospital. 
Fer una cura d’urgència 
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Avisar la família per tal que vingui a recollir a l’alumne indisposat 
323.3. En qualsevol cas, la família haurà d’estar sempre informada de l’estat del seu fill/a. 
323.4. Si l’accident o lesió es produeix en el desenvolupament d’una activitat extraescolar 
la persona al càrrec de l’activitat haurà de fer el que disposa el punt 2. 
 

Secció 2  De l’accés a les dependències del centre 
 

Article 324.  Generalitats 
324.1. Atès el deure de custòdia i la responsabilitat que té el centre educatiu, cap  
persona aliena a la comunitat educativa pot restar a les dependències del centre sense 
autorització. Si és el cas, el personal està autoritzat a trucar els serveis de seguretat per 
tal de fer efectiu l’acompliment d’aquest article. 
341.2. El centre només és accessible per les persones autoritzades i aquestes en els 
espais i de la manera que es determina en aquest capítol.  
 

Article 325. Accés del professorat 
Els mestres disposaran d’un joc de claus necessàries pel bon desenvolupament de les 
seves activitats 
 
Article 326. Accés de l’alumnat 
326.1. L’alumnat té l’obligació d’accedir al centre amb puntualitat.  
326.2. A les hores d’entrada s’obriran les portes i l’alumnat pujarà a les aules 
ordenadament, tot esperant l’arribada del professorat. 
326.3. Deu minuts desprès de l’hora d’entrada es tancaran les portes d’accés al centre i 
caldrà trucar el timbre de l’entrada principal perquè el conserge obri la porta. Quan el 
retard és degut a visita mèdica, i sempre que es porti el comprovant, l’alumne podrà 
incorporar-se a l’aula. En cas contrari, restarà al vestíbul fins que comenci la següent 
sessió, per tal de no distorsionar. 
326.5. Fora de l’horari escolar l’alumnat no podrà restar ni accedir a les dependències del 
centre sense l’acompanyament d’una persona autoritzada (professorat o monitoratge 
d’activitats). 
 
Article 327.  Control de la circulació en els passadissos i de l’accés a les aules. 
Els mestres  vetllaran per tal que en hores de classe no ni hagi alumnes als passadissos 
ni fora de les aules. En els canvis de classe vetllaran per tal de ser puntuals i reconduir els 
alumnes a les aules. 
 
Article 328. La permanència a les aules. 
328.1. L’alumnat esperarà a l’aula l’arribada del mestre i, en cas d’absència d’aquest, el 
mestre substitut disposarà el que cal fer d’acord amb les instruccions rebudes. En cap cas 
podran romandre a l’aula sense vigilància. 
328.2. Queda prohibit abandonar l’aula sense autorització expressa del professorat. 
 
 
Article  329. La sortida del centre en horari lectiu. 
329.1. En l’horari lectiu queda prohibit abandonar el centre sense autorització expressa 
del professorat. En cas necessari, una persona autoritzada per la família, amb 
comunicació prèvia, haurà de recollir l’alumne. 
329.2. Si es produeix, per part d’un alumne, una sortida de les dependències del centre 
sense seguir aquest procediment serà considerada com a falta molt greu. 
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Article 330. Del comportament al pati 
330.1 El període de descans a mig matí es considera també horari lectiu, per aquesta raó, 
és d’aplicació tot allò disposat en els articles anteriors. 
330.2 En el pati, l’alumnat només podrà estar a les zones autoritzades. Estar en zones no 
autoritzades suposa una falta greu. Durant aquest temps, els alumnes no podran pujar a 
les aules sense autorització d’algun mestre. 
 

Article 331. Accés al centre del Personal d’Administració i Serveis 
331.1. Com a norma general caldrà respectar els horaris acordats amb puntualitat i 
procurant que el servei no quedi desatès en cap moment. 
331.2. Els conserges i una encarregada del personal de neteja han de disposar de les 
claus que els permetin accés al centre. El personal administratiu només ha de disposar de 
clau de consergeria. 
331.3. Els conserges hauran de desactivar l’alarma a l’entrada i el personal de neteja 
activar-la a la sortida. 
 
Article 332. Control de accés al centre  
332.1. Els conserges han de fer el control de accés al centre per fer aquesta tasca i 
queden autoritzats a reclamar els serveis de seguretat  pertinents en cas necessari.  
332.2. Passats deu minuts de l’hora d’entrada al matí i a la tarda els conserges han de 
tancar les portes. 
332.3. A les hores de sortida, obriran la porta central el temps necessari per tal que surti 
l’alumnat i la tancaran després.  
332.4. A l’acabament de la jornada els conserges hauran de comprovar que no resti cap 
persona a l’edifici o al pati abans de tancar les portes. En cas que hi hagi activitats amb 
alumnes organitzades pel Pla educatiu d’entorn o per l’AMPA hauran de tancar també les 
portes exteriors i deixaran la responsabilitat de l’accés al centre a les persones que 
organitzen l’activitat.  
332.5.En cas que els alumnes oblidin material escolar, esmorzars, material esportiu, 
etc, sota cap concepte els conserges els hi portaran a l’aula ni el repartiran. Hem d’educar 
en la responsabilitat i els alumnes han d’aprendre a fer una previsió de tot el que 
necessiten cada dia a l’escola. 

 
Article 333. Accés al centre de les famílies. 
En horari lectiu les famílies no podran accedir a les dependències del centre sense 
autorització. Per tal de parlar amb un professor, tutor o amb la directora hauran de restar 
al vestíbul d’entrada fins que la persona en qüestió l’acompanyi a l’interior del centre. En 
cap moment podran pujar a les aules o circular pel centre. 
 

Article 334. Accés al centre de persones que no pertanyen a la comunitat 

educativa. 
334.1. Resta prohibit l’accés a qualsevol dependència del centre a tota persona aliena. Si 
és el cas, per accedir-hi, hauran de fer el següent: 

a) Presentar-se a consergeria, exposar els motius i la persona a qui volen veure. 
b) Esperar que el conserge els acompanyi al lloc corresponent o que l’atengui la 

persona a qui volien veure. 
334.2. El personal del centre resta autoritzat per avisar als cossos de seguretat pública de 
la intrusió en el centre de persones que no hagin complert aquests requisits. 
 

Article 335. Control d’accés al centre de les persones alienes 
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El professorat en general i el de guàrdia en especial queda autoritzat per demanar la 
identificació de qualsevol persona de la qual sospiti que és aliena a la comunitat 
educativa, de posar el fet en coneixement d’algun membre de l’equip directiu i, si és el 
cas,  de conduir-la fora de les dependències escolars. 
 

 

CAPÌTOL III. EL RECINTE ESCOLAR, EL SEU EQUIPAMENT I 
LA SEVA SEGURETAT I SALUBRITAT 
 

Article 336. Consideracions generals 
L’objectiu del present capítol és fer un centre saludable. Així el centre haurà d’atendre tant 
les normatives i recomanacions referents a les condicions de salubritat i seguretat com a 
aquells aspectes que, en les relacions humanes, puguin causar situacions d’estrès 
angoixa o ansietat a qualsevol membre de la comunitat educativa. 
 
La Llei 31/1996 de Prevenció de riscos laborals te com a finalitat promoure la seguretat i 
salut dels treballadors i l’aplicació de mesures i l’aplicació d’activitats per tal de promoure 
la prevenció de riscos derivats del treball. Per aquesta raó en aquest capítol s’indiquen 
una sèrie de mesures que hauran de fer d’aquesta escola un espai saludable. 
 
 

Secció 1  Del recinte escolar i el seu equipament 
 

Article 337. Manteniment 
La direcció escolar, juntament amb tot els mestres i conserges vetllaran per les bones 
instal·lacions del centre. En el cas que trobin algun espai que calgui revisar i/o reparar 
avisaran a direcció. Aquesta valorarà avisarà directament a l’Ajuntament perquè passin a 
fer la reparació pertinent. 
 

Secció 2  De la prevenció de riscos 

 
Article 338. Nomenament i cessament de la coordinadora de prevenció de riscos 
laborals 
La direcció  del centre nomenarà un coordinador o coordinadora de prevenció de riscos 
laborals i ho comunicarà  al servei de personal dels serveis territorials d’ensenyament a 
Barcelona Comarques El nomenament abasta, com a màxim, fins a la data de la fi del 
mandat de la directora. 
 
Article 339. Actuacions de la coordinadora de prevenció de riscos laborals 

339.1. D’acord amb les funcions detallades a l’article 65,  correspon a la coordinadora de 

prevenció de riscos laborals promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i 
seguretat en el centre i, per tant, haurà de: 

 Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i 
fomentar l’ interès i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva, d’acord 
amb les orientacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i en la 
implantació, la planificació i la realització dels simulacres d’evacuació. 
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 Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el 
pla d’emergència, amb la finalitat d’assegurar la seva adequació i funcionalitat. 

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

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

 Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment. 

 Emplenar el full de Notificació d’accidents i trametre’l als serveis territorials. 

 Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la 
investigació dels accidents que es produeixin en el centre docent. 

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

 Coordinar la formació dels treballadors del centre en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

 Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins del currículum 
de l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos. 

339.2. Així mateix, haurà d’assistir a les reunions degudament convocades pel 
Departament d’Ensenyament i fer les tasques d’observació i seguiment de totes les 
instal·lacions de l’escola. 
 

Secció 3  De la seguretat i salubritat del recinte i l’equipament escolar 
 

Article 340. Seguretat i salubritat del recinte i les instal·lacions 

340.1. Les activitats escolars i extraescolars s’han de desenvolupar en un entorn segur. 
Per aquesta raó la comunitat educativa en general i la junta directiva en especial vetllaran 
per tal que les instal·lacions estiguin sempre en perfecte estat, reparant tot allò que es faci 
malbé i exigint responsabilitats a qui pertoqui, bé per fer malbé quelcom, bé per fer 
activitats sense seguir les normes de seguretat. 

340.2. El coordinador de riscos laborals és l’encarregat de vetllar per fer les actuacions 
necessàries, així com comunicar a la junta directiva tot allò que  pugui tenir incidència en 
la seguretat. A tal efecte hi ha un Pla d’emergència que cal anar actualitzant anualment 
d’acord als resultats obtinguts. 

340.3. El membres de la comunitat educativa vetllaran per la salubritat del recinte i les 
instal·lacions. D’una banda no introduint objectes o materials insalubres o tòxics sense 
autorització, d’altra, fent servir les papereres i estris de neteja  si és el cas.  

340.4. L’equip directiu vetllarà per tal que el servei de neteja sigui eficient i el centre 
estigui sempre net. 

340.5. És prohibit l’ús de l’ascensor per part d l’alumnat sense anar acompanyat d’un 
professor o conserge 
 
Article 341. Seguretat i salubritat de l’equipament i el material. 

341.1. L’equipament i el material també han d’estar dins les normatives d’ús. El 
professorat que les ha de fer servir ha d’estar informat i ha de tenir coneixement suficient 
per manipular i prendre les cauteles necessàries per tal d’evitar riscos. 

341.2. Pel que fa a l’alumnat haurà d’estar informat i ensinistrat a manipular tot allò que 
pugui significar un risc per a la seva salut. El responsable serà el professor que dirigeix 
l’activitat. En virtut d’això la manipulació incorrecta d’equipament o material amb risc per a 
la salut o integritat, serà considerada com a falta contrària a les normes de convivència. 
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341.3. Tota persona de la comunitat educativa té el deure de contribuir a fer més segur el 
centre comunicant als responsables tot allò que, al seu parer, pugui ser considerat un risc 
per a la salut.  

341.4. L’equip directiu té l’obligació de resoldre aquestes situacions al més aviat possible 
i si no es pot o és un risc manifest, pot vetar la seva realització i tancar o posar fora d’ús 
l’aula o l’aparell responsable. 

341.5. Es prohibeix en el centre l’ús de material propi dels membres de la comunitat 
educativa que tingui la consideració d’insalubre. 
 
Article 342. Seguretat i salubritat de les activitats. 
342.1. Les activitats aprovades en les programacions dels cicles i en la programació 
general del centre o les que es deriven de les activitats dels membres de la comunitat 
educativa hauran de desenvolupar-se en condicions de total seguretat i salubritat. 
342.2. A tal efecte, en pensar-les i programar-les hauran d’anar inclosos aquells elements 
de seguretat i salubritat que s’escaiguin. 
342.3. Si es considera que no reuneixen els suficients elements de seguretat i salubritat la 
directora pot fer canviar el que calgui o denegar la seva execució. 
 

Secció 4  Del Pla d’evacuació 

 
Article 343. El pla d’evacuació 

343.1. La coordinadora de riscos vetllarà per mantenir actualitzat el pla 
d’emergència del centre revisant que, a tots els espais del centre, hi hagi la 
senyalització adequada. És a dir, un plànol indicant l’ordre de sortida en el cas 
d’evacuació i un full on indiqui el so de la sirena en cas d’evacuació i en cas de 
confinament.  
343.2. A totes les aules es trobarà el protocol a seguir en el cas d’evacuació o 
confinament. Els mestres seran els encarregats d’informar als seus alumnes com 
hauran d’actuar en cas d’evacuació i/o confinament. 
 
Article 344. Simulacre d’evacuació 

344.1. Es realitzarà un simulacre d’evacuació anualment. 
344.2. El dia del simulacre la coordinadora de riscos laborals serà la responsable 
de demanar ajut als conserges, per tal de fer sonar la sirena del centre, revisar 
portes, accessos... 
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CAPÌTOL IV. UTILITZACIÓ D’ALTRES AULES 
 

Article 345. De l’ordre i la neteja d’altres aules. 
El professorat que fa servir aquestes aules és l’encarregat de fer respectar l’ordre i la 
neteja en aquests espais. Per aquesta raó haurà de fer constància de qualsevol incidència 
en aquest aspecte i vetllarà per tal que, en abandonar l’aula, aquesta es trobi en les 
mateixes condicions en què la va trobar a l’entrar. 
 

Article 346. De la reserva dels espais  
Com a norma general, tenen preferència en l’ús de les instal·lacions especialitzades els 
cicles a què pertanyen, en el benentès que les aules d’informàtica i la sala d’actes no 
pertanyen a cap cicle. Per fer la reserva d’aquests espais caldrà que el professorat apunti 
el dia i l’hora  als fulls que es troben a les mateixes sales.  
 

Secció 1  De l’aula de ciències, l’aula de música, d’anglès, les tutories i 
la sala de professors. 
 

Article 347. L’aula de ciències 
347.1. El professorat que en faci ús, en general, vetllarà per la seguretat en l’ús de les 
instal·lacions. En aquest sentit, tenen l’obligació de comunicar qualsevol incidència al 
coordinador de riscos laborals. 
347.2. L’alumnat té l’obligació de respectar les normes de seguretat i les indicacions del 
professorat en aquest espais, la no observança d’aquestes indicacions serà considerada 
com a falta greu i podrà implicar, entre d’altres, la privació de l’accés a aquests espais 
 

Article 348. L’aula de música 
348.1. Tindrà preferència en l’ús de l’aula en horari escolar i extraescolar el professorat de 
música de l’Escola. 
348.2. El material de l’aula de música pertany a l’escola. El professorat de música es 
responsabilitzarà del seu ús. 

 
Article 349. L’aula d’anglès 
349.1. L’aula d’anglès s’utilitzarà preferentment per a les sessions de llengua anglesa de 
primària. Es prioritzarà que cada grup classe hi pugui assistir el nombre màxim de 
sessions, començant per Cicle Superior i desprès Cicle Mitjà.. 
349.2. El material de l’aula és d’ús dels mestres d’anglès que es responsabilitzaran de l’ús 
correcte per part de l’alumnat. 
 

Article 350. Les tutories 
350.1. Les tutories CM i CS s’utilitzarà preferentment per a grups reduïts del mateix cicle i 
desdoblaments.  
350.2. El material de la tutoria  és d’ús dels mestres del cicle que es responsabilitzaran del seu 
ordre i bona utilització. 
 

Article 351. La sala de mestres 
La sala de mestres és d’ús compartit per a tot el professorat del centre. La sala de 
mestres és de tots, així doncs tot el professorat es responsabilitza del seu ordre i bona 
utilització. S’ha d’evitar deixar restes de menjar, begudes, estris bruts, etc. 
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Secció 2  De la biblioteca 

Article 352. La biblioteca 
352.1. La biblioteca és un indret de recerca d’informació, lectura i treball individual, així 
com de servei de préstec, si s'escau.  
352.2. En estones que no funcioni com a biblioteca, ho pot fer com a aula de 
desdoblament.  
352.3. A l’inici del curs s’establirà un horari d’ús de la biblioteca per a cada grup-classe. 
Cada grup-classe disposa d’una sessió setmanal dins l’horari escolar per l’ús exclusiu de 
la Biblioteca. La majoria de nivells divideixen el grup-classe en dos grups i realitzen la 
sessió de manera quinzenal. En algun nivell, per motius organitzatius, realitzen la sessió 
setmanal amb tot el grup-classe. 
352.4. Els alumnes dediquen l’estona a llegir un llibre escollit per ells en funció del seu 
nivell de lectura i després a fer un petit treball de comprensió..  
Quinzenalment els alumnes poden fer ús del servei de préstec de la biblioteca i per tant, 
poden endur-se a casa el llibre que ells vulguin llegir. Els alumnes que en la data de retorn 
no hagin portat el llibre no podran tornar a utilitzar el préstec fins que el llibre sigui 
retornat. Si es fa un mal ús del llibre haurà d’abonar-se la quantitat corresponent per 
poder tornar a reposar el llibre malmès. 
352.5. Per al bon funcionament de la biblioteca, cal respectar el silenci i l’ordre i no 
ocasionar molèsties als altres lectors. La biblioteca és un espai de recerca,  consulta 
d’informació i lectura. En les diferents activitats de l’aula les normes d’ús es regiran pel 
que el professor encarregat del curs disposi en tot moment. Per a la biblioteca es 
respectaran les següents: 
 

Article 353. Normes d’ús 
353.1. A la biblioteca s’ha d’estar en silenci i mantenir un ambient d’estudi i treball. 

a) Els llibres i documents de la biblioteca s’han de tractar bé. No es poden doblegar 
les pàgines, escriure-hi, subratllar, etc. 

b) Cada mestra es responsabilitzarà de l’ordre i bon ús de l’aula i els documents. 
c) No és permès entrar beguda ni menjar  
d) Els llibres i documents de la biblioteca s’han de tractar bé. No es poden doblegar 

les pàgines, escriure-hi, subratllar, etc.. 
e) És molt important que els llibres estiguin ben ordenats. Cal, doncs, deixar-los, un 

cop utilitzats, a les taules petites 
 

Secció 3  De les instal·lacions esportives 
 

Article 354. Descripció 
Les instal·lacions esportives de l’Escola Menéndez Pidal es componen de: gimnàs, sala 
de psicomotricitat i pista poliesportiva. Durant la jornada escolar i extraescolar tindran 
preferència per fer ús d’aquestes instal·lacions els mestres especialistes d’educació física. 
 

Article 355. Ús de les instal·lacions 
355.1. Tenint en compte el disposat en l’article anterior, per tal que altres membres de la 
comunitat educativa puguin fer ús de les instal·lacions esportives es requerirà 
l’autorització de la directora o fora de l’horari escolar de l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat. En alguns casos, aquest permís haurà d’anar acompanyat del corresponent 
conveni de cessió d’ús. 
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355.2. Les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA hauran de ser autoritzades pel 
Consell Escolar del centre i recollides dins de la Programació anual. 
355.3. Cap altra persona fora de les esmentades en els apartats precedents podrà fer ús 
de les instal·lacions del centre. 

 
Article 356. Neteja i manteniment 
356.1. Els usuaris i les persones que estiguin al càrrec de l’activitat seran responsables de 
l’estat de les instal·lacions i en tot moment vetllaran per tal que l’ús que se’n faci sigui 
l’adequat i de deixar-les en el mateix estat en que les han trobat. 
356.2. En especial si s’observa algun desperfecte que pugui posar en risc la integritat 
física dels usuaris es veurà obligat a aturar l’activitat, tancar l’espai i avisar immediatament 
al director del centre per tal que es pugui reparar aquest anomalia. A tal efecte es 
fomentaran per part dels professors una sèrie de controls de l’estat de l’ancoratge de les 
porteries, cistelles de bàsquet, espatlleres, etc. 
356.3. El no respectar aquestes normes podrà suposar la rescissió del conveni d’ús o 
l’activitat extraescolar en el seu cas. 

Secció 4  De l’aula d’informàtica, sala multiús i Audiovisuals 
 

Article 357. De l’aula d’informàtica. 
357.1. Es tindrà especial cura a fi que l’alumnat no faci malbé el material informàtic. Per 
aquesta raó el professorat usuari haurà de passar revista a l’estat del material al entrar i al 
sortir de l’aula i, si hi ha qualsevol desperfecte, caldrà cercar el causant abans 
d’abandonar l’aula. Per fer la seva tasca podrà demanar en tot moment l’intervenció del 
coordinador d’informàtica o membres de l’equip directiu. 
357.2. Per fer ús d’aquesta aula caldrà que el professorat tingui unes nocions bàsiques 
d’informàtica per poder atendre els petits incidents que es puguin produir. 
357.3. Cada alumne és responsable de l’ordinador que se li ha assignat i fa servir així com 
de la taula i la cadira en què s’asseu. Per aquesta raó haurà de comunicar al professor 
qualsevol desperfecte que hi pugui observar, en el benentès que, si no ho fa, en serà 
responsable 
357.4. Resta prohibit fer ús dels ordinadors per xatejar, jugar o d’altres aplicacions no 
educatives. 
357.5. Resta prohibit fer còpies de programes o gravacions per part dels alumnes amb els 
ordinadors de l’aula d’informàtica 
357.6. En el cas de desdoblar el grup-classe o sempre que sigui necessari els alumnes 
podran disposar també d’ordinadors netbooks dipositats a la mateixa aula. 
 

Article 358. De la sala multiusos.. 
358.1. Es tindrà especial cura a fi que l’alumnat no faci malbé la PDI. Per aquesta raó el 
professorat usuari haurà de vetllar per l’estat del material a l’entrar i al sortir de l’aula i, si 
hi ha qualsevol desperfecte, caldrà cercar el causant abans d’abandonar-la. 
358.2. Tindrà prioritat en la utilització de l’aula l’alumnat que utilitzi la PDI; per la qual 
cosa, hi ha un horari a l’entrada de l’aula per saber quan està reservada. 
 

Article 359. De la sala d’audiovisuals 
359.1. Es tindrà especial cura a fi que l’alumnat no faci malbé la PDI. Per aquesta raó el 
professorat usuari haurà de vetllar per l’estat del material a l’entrar i al sortir de l’aula i, si 
hi ha qualsevol desperfecte, caldrà cercar el causant abans d’abandonar-la. 
359.2. Tindrà prioritat en la utilització de l’aula l’alumnat que utilitzi la PDI; per la qual 
cosa, hi ha un horari a l’entrada de l’aula per saber quan està reservada. 
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Secció 5  Del Servei de reprografia 
 

Article 360. Normes generals. 
El servei de reprografia és un servei essencial per al centre per tal de millorar-lo i poder-lo 
mantenir caldrà seguir aquestes normes: 

a) Només podrà fer ús de les maquines de reproducció el personal autoritzat, els 
conserges i el personal que en un moment determinat autoritzi l’equip directiu. 

b) Per estalviar paper es procurarà fer ús de les dues cares del full. 
c) Si el material per reproduir l’han de fer els conserges, es lliurarà amb la suficient 

antelació. 
d) Cada professor tindrà assignat un nº de còpies i/o fotocòpies per curs escolar, tant 

en b/n i color. El control es realitzarà des de Secretaria. 
Per poder fer les fotocòpies s’han de fer servir els CODIS assignats. 

e) Les fotocòpies seran d’ús exclusivament pedagògic i professional. 
f) Si és d’ús privat, caldrà que aboni l’import a Secretaria. 

 
Article 361. Lliurament de fotocopies  
361.1. El lliurament de fotocopies  a l’alumnat per part del professorat ha de correspondre 
a proves, qüestionaris, exàmens, exercicis o informació puntual que consideri el mestre. 
361.2. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial de textos o llibres 
de text que estiguin protegits per drets d’autor. 
 
Article 362. Reproducció de mitjans audiovisuals o programes informàtics 
362.1. Resta prohibida la gravació de mitjans audiovisuals o programes informàtics que no 
siguin de lliure disposició. Si algun membre de la comunitat educativa fa còpies per ús 
personal amb l’equipament informàtic del centre haurà d’assumir les responsabilitats que 
pertoquin per aquest fet. 
362.2. Resta prohibit l’ús en els ordinadors que pertanyen a l’escola  de programes 
informàtics sense la llicència corresponent. Les responsabilitats es demanaran a la 
persona que els pugui instal·lar. 
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CAPÌTOL V. SERVEIS ESCOLARS 
 

Secció 1  Del servei de menjador escolar 
 

Article 363. Usuaris. Servei i cost 
Els usuaris del servei de menjador de l’escola han de formar part de la comunitat 
educativa (alumnes, professorat i PAS). El servei es farà mitjançant una empresa i el preu 
serà el resultant de sumar el cost del menjar mes el cost del o dels monitors necessaris 
per atendre l’alumnat. La resta només abonarà el preu del servei de menjador. El 
menjador funcionarà tots els dies feiners, en horari de 12:30 a 15 hores. 
 

Article 364. Lloc, forma de pagament 
El menjador és el lloc on es desenvoluparà aquesta activitat. Amb aquest motiu no es 
podran desenvolupar les activitats acadèmiques en aquest espai a partir de las 12 hores. 
La forma de pagament pot ser diari (esporàdic) o mensual (fixe) a través del banc. Si és 
mensual es realitzarà una domiciliació, que es calcularà d’acord amb el nombre de dies 
lectius i si és esporàdic caldrà abonar el preu del  tiquet.  
 

Article 365. Disciplina i normes d’ús. 
365.1. Com tota activitat escolar o extraescolar, l’alumnat que es quedi al menjador ha de 
respectar aquestes Normes en especial pel que fa a les sortides de l’escola, el 
comportament respectuós entre els companys i amb el menjar, així com atendre les 
indicacions del monitor amb respecte i correcció. Qualsevol infracció d’aquestes normes 
comportarà la consideració de falta greu o lleu segons la gravetat del cas. 
365.2. L’alumnat que acabi de dinar quedarà sota la custòdia del monitor fins les 15 hores 
i restaran al pati i/o a un altre espai esmentat per les monitores del menjador, en el cas de 
pluja.. 
 

Article 366. El Pla de menjador 
En tot allò que no s’indica en aquestes normes, serà d’aplicació el que disposi el Pla de 
menjador, aprovat pel Consell Escolar, que forma part del Projecte de centre i que 
facilitarà les oportunes instruccions respecte localització, ús de les instal·lacions, 
actualització de preus, etc. 
 

 

 

Secció 2  Del servei de transport en sortides ocasionals 

 
Article 367. Contractació del servei 
La secretària del centre s’encarregaran de buscar l’empresa d’autocars que ofereixi millor 
relació qualitat/preu. Es realitzarà una reserva per a totes les sortides del curs perquè surti 
més econòmic. 
Si es considera, també es pot utilitzar transport públic 
 
 
. 
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Secció 3  Del servei de biblioteca escolar 
 

Article 368. Normes de préstec 
El servei de préstec es regirà per les normes establertes per la Comissió de Biblioteca: 

 Els llibres de préstec són els de la part dreta de la biblioteca i els nens se’ls poden 
endur a casa durant el període establert. El control de préstec el portaran els tutors 
i la persona que desdobli la sessió de Biblioteca. 

 Els llibres de consulta es podran llegir durant l’estona que els nens estan a la 
biblioteca però no els podran dur a casa. Caldrà recordar als alumnes que tots els 
llibres estan classificats segons gomets de colors i per tant, cal col·locar-los en el 
seu lloc a l’hora de recollir. 

 Els nens que el curs anterior no hagin pagat material o hagin perdut algun dels 
llibres de préstec que s’havien endut no podran fer ús del servei de préstec. Es 
recorda als mestres que controlin la col·locació dels llibres en els prestatges 
corresponents. 

 L’alumne que no retorni o perdi el llibre de préstec, haurà d’abonar una sanció de 
10€ per reposició del llibre extraviat. 

 També es recorda que es mantingui l’ordre en les cadires, taules i material de la 
biblioteca. 
 

Secció 4  Dels serveis facilitats pel Pla educatiu d’entorn 
 

Article 369. Serveis facilitats  
Els alumnes de l’escola participa en diverses activitats organitzades dins del Pla educatiu 
d’entorn (PEE)  de l’Hospitalet de Llobregat, entre d’altres, els Tallers d’estudi assistit i la 
Iniciació esportiva. La direcció del centre col·laborarà en l’organització  d’aquestes 
activitats i  assistirà a les reunions, degudament convocades, de la Comissió territorial del 
PEE. 
 

Secció 5  D’altres serveis  
 

Article 370. Projecte Clau  
L’escola participa en el Projecte Clau -que facilita l’atenció dels alumnes d’educació 
infantil i primària- a les tardes fora de l’horari escolar. Els serveis socials de l’ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat determinaran els alumnes susceptibles de gaudir d’aquest 
servei. La comissió socioeducativa del centre en fa el seguiment. 
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CAPÌTOL VI. DIGITALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ 
 
En el document "Protecció de dades, d’imatges i de la propietat intel·lectual" s’indiquen les 
normes vigents en aquestes matèries i les precaucions que s’han de prendre des dels 
centres en relació, específicament, amb: 

 La captació, ús i difusió d’imatges dels alumnes i del personal del centre. 

 La publicació de dades personals dels alumnes i del personal del centre. 

 La publicació de materials la propietat intel·lectual dels quals correspon als 
alumnes. 

Secció 1  Protecció de dades personals 
 

Article 371. Autoritzacions per la publicació 
Per a la publicació d’imatges, dades personals o materials la propietat intel·lectual dels 
quals recau en els alumnes menors d’edat, cal disposar de la corresponent autorització 
signada per les persones que n’exerceixen la pàtria potestat.  

 
Article 372. Consentiment 
Quan per a la utilització d’entorns de l’anomenada web 2.0 cal, es requereixi un registre 
previ amb la consegüent cessió de dades de caràcter personal, caldrà tenir en compte 
l’article 13.1 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que admet la validesa del 
consentiment del tractament de les dades de caràcter personal atorgat per les persones 
majors de 14 anys, mentre que per a les menors d’aquesta edat cal el consentiment de les 
persones que n’exerceixen la pàtria potestat. 

Secció 2  Autoritzacions per a la cessió de dades i reproducció 
d’imatges d’alumnes 
 

Article 373. Autorització de cessió de dades 
373.1. L’autorització ha d’especificar de la manera més concisa possible la finalitat a què 
es destinaran les dades, imatges o materials, la durada de l’autorització i el mitjà de 
difusió.  
373.2. Correspon a la direcció del centre adoptar les mesures adients per garantir la 
seguretat de les dades de caràcter personal que conté la documentació del centre i evitar-
ne l’alteració, la pèrdua i el tractament o l’accés no autoritzats. 
373.3. L’autorització es passarà a les famílies a l’inici de l’escolarització perquè la signin i 
es guardarà a la carpeta dels alumnes. S’informarà al nivell/cicle dels alumnes que els 
seus progenitors no han autoritzat la difusió de la seva imatge personal perquè es tinguin 
en compte. 

 
Article 374. Reproducció d’imatges d’alumnes 
En el cas que, amb ocasió de celebracions escolars com ara celebracions esportives, 
concerts de Nadal, etc, les famílies enregistrin fotografies o vídeos que capturin imatges 
d’alumnes de l’escola, on aquests o aquestes siguin clarament identificables, cal tenir 
present que la difusió d’imatges de menors a Internet o en altres mitjans públics de 
comunicació resta prohibit sense el consentiment explícit del pare, mare o tutors legals 
atès el que regulen l’article 18.1 de la Constitució i la Llei orgànica 15/1999. La 
responsabilitat civil o penal d’una difusió no consentida serà de la persona que la faci.  
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Secció 3  El tauler d’anuncis 

 
Article 375. El tauler d’anuncis 
375.1. L’escola disposa de dos taulers d’anuncis a l’exterior, C/ Pedraforca i C/ Alacant. 
375.2. Als taulers d’anuncis es penjaran informacions generals relatives al funcionament 
del centre, informacions del Departament d’ensenyament. Només l’equip directiu pot 
autoritzar que es posi una informació als taulers d’anuncis. 
 

 

 

 

 

 

Secció 4  La pàgina Web 
 

Article 376. La pàgina web 
376.1. L’escola disposa d’una pàgina web on es dóna a conèixer el centre i les seves 
activitats. 
376.2. El coordinador d’informàtica i l’Equip Directiu gestionaran la web. L’equip directiu 
vetllarà perquè les informacions, fotografies i textos penjats a la web no vulnerin cap dels 
articles d’aquestes NOF. 
 

Article 377. Protecció de dades personals 

La difusió per Internet d'imatges o veus que facin identificables persones ha de comptar 
amb el consentiment de la persona afectada, llevat que tingui cobertura en el que 
estableix la Llei orgànica 1/1982, de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, o una altra norma amb rang de llei. No s'impedeix la 
informació gràfica sobre un esdeveniment públic quan la imatge d'una persona 
determinada aparegui com a merament accessòria. La publicació de dades 
identificatives i/o de contacte, entre d'altres, constitueix una forma de tractament de dades 
de caràcter personal.  Només es poden difondre si s'ha obtingut el consentiment dels 
afectats o bé hi ha una llei que hi habilita. 
 

 

 

 

 

Secció 5  Utilització de les xarxes socials 
 

Article 378. Ús de les xarxes socials per l’alumnat 
378.1. Des de les tutories i classes TAC s’informarà als alumnes de l’ús de les xarxes 
socials. Anualment s’intentarà contactar amb els mossos d’esquadra perquè visitin 
l’escola i donin xerrades als alumnes de cicle superior relacionades amb els perill que 
comporta l’ús inadequat de les mateixes.  
378.2. Sempre que el tutor/a s’assabenti d’algun problema en alguna d’aquesta, per 
exemple facebook, ..., parlarà amb els alumnes, les famílies i la direcció de l’escola 
intentant, sempre que pugui, solucionar el problema. Però recordant sempre a les famílies 
que és responsabilitat d’ells l’ús de les xarxes socials, el permís per inscriure’s en elles i la 
importància de la supervisió per part d’ells. 
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Article 379. Correu electrònic XTEC del centre i dels professors 
379.1. L’adreça de correu XTEC té el caràcter de correu corporatiu del Departament 
d'Ensenyament en la seva comunicació amb els centres i serveis educatius i amb els 
professors. Els responsables dels centres i serveis educatius han d’atendre amb 
regularitat aquesta bústia de correu electrònic. 
379.2. El servei de correu electrònic de la XTEC és d’ús preferent en l’entorn professional 
dels docents dels centres públics. 
379.3. Quan s’incorpora a l’escola un mestre novell, se li facilitarà la sol·licitud de correu 
electrònic i s’enviarà al Departament perquè aquesta persona disposi d’una adreça de 
correu XTEC. 
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CAPÌTOL VII. CONTRACTES DE SERVEIS 
 

Article 380. Qualificació dels contractes i regulació 
El Reial Decret Legislatiu 3/2011 estableix la qualificació dels contractes públics i la seva 
regulació quant als requisits i procediments de contractació. 
 

Article 381. Competències de la direcció i tipus de contractes  
Correspon a la direcció de l’escola l’autorització de les despeses i la contractació dels 
serveis o subministraments propis.  

Article 382. Contractes de subministrament 
S’entén que es contracta un subministrament quan es compra mobiliari o s’ arrenda 
maquinari, fotocòpies, etc. Quan es contracta conjuntament amb l’adquisició o 
l’arrendament, de vegades comporta la contractació de serveis postvenda (manteniment). 
 

Article 383. Contractes de prestació de serveis 
S’entén que es contracta un servei si es vol contractar un conjunt de treballs, 
d’operacions, etc., per assolir un objectiu, com, per exemple, desenvolupaments 
informàtics a mida, neteja, manteniment d’equips i instal·lacions, etc. 

 
Article 384. Procediments de contractació 
Per a determinar el procediment de contractació es tindrà en compte l’objecte que s’ha de 
contractar i el seu import, la qual cosa afectarà sobretot el temps que es tardarà a enllestir 
la contractació. Sempre caldrà procedir d’acord amb la legislació vigent en matèria de 
contractes del sector públic. En Aquest sentit, s’empraran els models facilitats pel 
Departament d’Ensenyament.  
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CAPÌTOL VIII. DEL TRACTAMENT DE LES QUEIXES 
PRESENTADES PER L’ALUMNAT, PARES PROFESSORAT O 
D’ALTRA PERSONA INTERESSADA    
 
 

Secció 1 . Drets generals. Definició de queixa, denúncia i reclamació 

 
Article 385.  Drets dels usuaris a presentar suggeriments, iniciatives o queixes pel 
servei. 
385.1. Els usuaris d’un servei públic, com és el servei educatiu, poden presentar els 
escrits que considerin convenients realitzar sobre el funcionament o l’actuació irregular, 
des del seu punt de vista en que s’hagi pogut incórrer a l’Escola Menéndez Pidal. Així 
mateix, poden presentar aquells suggeriments  per millorar el servei. 
385.2. Aquests escrits s’han de tractar i resoldre d’acord amb l’esperit de millora constant 
del servei i com una oportunitat per explicar millor les actuacions fetes o esmenar-les, si 
és el cas. 
385.3. En el cas de queixes o reclamacions per les qualificacions obtingudes ja tenen el 
seu apartat específic en la secció quarta, capìtol III, títol IV. 
385.4. Pel que a fa al professorat aquest també està inclòs en el concepte usuari en 
aquesta secció, al pertànyer a una unitat administrativa i patir les conseqüències del 
servei. 
 
Article 386.  Concepcions terminològiques de les queixes o reclamacions 
Els àmbits d’actuació i les demandes poden ser: 

a) Agraïments.- L’usuari respon amb gratitud per un servei o favor rebut en el centre. 
Pot ser de paraula o per escrit i es considera que aquest expressa la seva 
satisfacció completa pels serveis rebuts. 

b) Consultes.- El peticionari requereix informació o consell, que li pugui orientar en la 
presa d’una decisió que li permeti enfocar la solució a problemes de diversa índole 
en els àmbits acadèmics o administratiu. 

c) Denúncia.- Comunicació que es fa a l’autoritat competent d’haver-se comès un 
delicte o falta o la situació il·legal o irregular d’alguna cosa.  

d) Incidència.- Fet que afecta o pot afectar al normal funcionament de les activitats del 
centre. Segons els fets pot esdevenir en un suggeriment, una reclamació, queixa o 
denúncia. 

e) Queixa.- És un escrit o comunicació que l’usuari creu convenient realitzar sobre el 
funcionament o actuació irregular, al seu judici, del centre o dels seus serveis. 

f) Mediació.- És un procediment per atansar postures i cercar solucions mitjançant 
l’actuació d’un tercer que les dues parts enfrontades accepten lliurement i es 
comprometen a respectar i acatar les seves decisions. 

g) Orientació i seguiment.- S’indica a l’usuari les actuacions que ha de seguir per 
resoldre el seu cas i, si és el cas, es fa un seguiment fins que finalitzi el procés. 

h) Reclamació.- L’usuari exigeix una cosa a la qual creu tenir dret. També quan entén 
que els seus drets han estat conculcats per l’actuació d’un altra persona u òrgan 
col·legiat. 

i) Recomanació.- És una resposta que dóna l’autoritat a la instància que correspongui 
resoldre. 
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j) Registre dels fets.- La persona interessada dóna coneixement d’una informació o 
d’uns fets només amb la intenció de deixar constància i la indicació explícita que no 
es derivi cap altra actuació.  

 

Secció 2. De la forma i presentació dels escrits de queixa, reclamació, o 
iniciativa 

 
Article 387.   Forma de presentació de la queixa, reclamació o iniciativa 
387.1. Com a norma general hauran de presentar-se per escrit. També es poden 
presentar oralment. En aquest cas es recolliran, però, per iniciar actuacions formals i 
legals. Si és el cas, caldrà presentar-les també per escrit.  
387.2. Caldrà que la persona quedi perfectament identificada amb indicació del nom i 
cognoms i tipus de relació amb la comunitat educativa, per exemple, si és alumne, pare, 
mare tutor legal, professor, membre del PAS o altres relacions que es puguin tenir amb el 
centre. Els escrits anònims no seran tinguts en compte. 
387.3. Breu descripció dels fets que originen l’escrit amb indicació precisa de persones 
llocs o situacions si s’escau. 
387.4. Data i signatura. 
387.5. Qualsevol documentació o mitjà de prova, si escau, que pugui acompanyar l’escrit. 
387.6. El llenguatge ha de ser respectuós i el contingut i forma d’expressió correctes 
sense expressions malsonants o insults. En cas contrari no es tindrà en compte l’escrit i 
es podran demanar responsabilitats a l’autor en cas que es conegui. 
 
Article 388.    Lloc de presentació 
388.1. L’escrit es pot presentar als següents llocs: 

a) Despatx de direcció 
b) Registre d’entrada de Secretaria. 
c) Correu postal 

388.2. Les reclamacions, queixes, felicitacions, etc. verbals caldrà fer-les a qualsevol 
membre de l’equip directiu d’acord a les seves funcions o responsabilitats. En qualsevol 
cas les rebrà el director qui les trametrà a l’òrgan corresponent. Si es volen convertir en 
escrites cal aplicar allò esmentat en el punt anterior. 
388.3. Potestativament també es pot presentar als Serveis Territorials d’Ensenyament de 
Barcelona Comarques, el director del quals podrà requerir al director del centre per tal que 
aporti els informes pertinents  
 
Article 389.   Classificació i tractament dels escrits. 
L’administratiu és el responsable de recollir tots aquests escrits i classificar-los d’acord a 
les categories següents: 

a) Agraïment 
b) Queixa sobre el desenvolupament del procés educatiu que porta a terme un 

professor. 
c) Queixa genèrica/reclamació sobre el funcionament dels serveis del centre o dels 

membres del PAS. 
d) Registre dels fets 
e) Suggeriment. 

Les consignarà en el registre, les distribuirà entre els membres de l’equip directiu d’acord 
amb el contingut d’aquestes i lliurarà un acusament de rebut a la persona que l’ha 
formulat  tot consignant el numero de registre i la persona de l’equip directiu encarregada 
de la seva resolució.  
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Article 390. Tractament dels agraïments i les felicitacions. 
Els agraïments i les felicitacions tant verbals com de forma escrita seran recollides i 
tramitades al servei, òrgan col·legiat o professional a qui van adreçades.  
 

Secció 3. Tractament de les queixes i reclamacions referents al procés 
educatiu que poden presentar l’alumnat o els seus representants  

 
Article 391.  Precisions generals. 
391.1. L’objecte d’aquesta secció no són les queixes sorgides dins de la natural tensió 
docent-discent pròpia de l’activitat educativa, sinó totes aquelles que, en tenir altres 
orígens i fonaments, requereixen un tractament específic, que depassa l’esfera 
pròpiament educativa.  
391.2. Queden expressament excloses:   
a)Tramitacions de situacions referides a la disposició addicional primera RD 211/1998. 
b) Propostes d’adaptacions a lloc de treball en aplicació Llei 31/1995 de riscos laborals, 
modificada per la Llei 54/2003.  
c) Presumpció d’assetjament laboral o moral a treballadors. 
d) Queixes sobre el resultat de l’avaluació dels aprenentatges.  
 
Article 392.  Motius i classificació de les queixes. 
392.1. En concret en aquesta secció es tractarà el protocol a seguir davant de les  queixes 
o  denúncies de l’alumnat, dels pares o d’altres professors o treballadors del centre sobre 
l’actuació d’un professor o d’un altre treballador del centre 
392.2. Per tal de facilitar el tractament d’ aquestes queixes les podem classificar segons 
les següents causes o motius:  
a) Queixes causades pel procés educatiu, alumnat, pares mares 
b) Queixes causades pel procés de relacions personals, alumnat, pares mares, 
professorat, PAS 
c) Queixes causades per deficiències en el servei o genèriques. 
 
Article 393.  Principis bàsics del procediment. 
Els principis bàsics del procediment són: 
a) Impuls administratiu.  
b) Dret d’audiència 
c) Transparència 
d) Celeritat 
e) Eficàcia 
f) Imparcialitat 
g) Objectivitat 
h) Confidencialitat 
i) Respecte a la norma i a la mediació si és el cas. 

 
Article 394.   Procediment per iniciar el procés. 
394.1. Caldrà presentar un escrit adreçat al director amb el següent contingut: 
a)  Nom i dos cognoms de la persona o persones que presentin la queixa o reclamació. 
b) Contingut de la queixa, enunciada de la manera més precisa possible (amb 
especificació dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui presenta 
la queixa creu que s’han produït per acció o omissió de l’equip directiu, del professor o 
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d’un altre treballador del centre a què es refereixen) 
c)Data i signatura. 
d) Incorporació de tota la documentació de que disposi relativa al fet que pugui ajudar a 
resoldre millor la qüestió. 
 
Article 395.   Actuacions a fer per part del director un cop rebut l’escrit. 
Un cop rebut l’escrit el director haurà de fer el següent: 
a) Rebre la documentació i estudiar-la. 
b) Obtenir indicis directament o a través d’altres per arribar a evidències sobre 

l’ajustament dels fets exposats a la realitat. 
c) Traslladar còpia de l’escrit de queixa al professor o treballador afectat si és el cas. 
d) Demanar-li un escrit o una declaració verbal sobre els fets objecte de la queixa i 

l’aportació probatòria que consideri oportuna. 
e) Estudiar el tema amb tota la documentació aportada tot demanant opinió als òrgans de 

govern o participació si així ho considera el director. 
f) Dur a terme totes les actuacions d’informació, assessorament, de correcció i 

d’aplicació dels procediments de mediació si és el cas. 
g) Contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb constància de recepció, 

comunicant-los la solució a què s’ha arribat o, si s’escau, la desestimació motivada de 
la queixa. Si més no, cal contestar al primer signant de la denúncia, i fer constar en 
l’escrit de resposta informació sobre quin és el següent nivell al qual poden acudir si no 
queden satisfets per la resolució adoptada (o les actuacions empreses) per la direcció 
del centre. 

h) El desenvolupament del procés no podrà durar més d’un mes des de l’inici de la 
queixa. 

 
Article 396.   Actuacions posteriors i arxiu de la documentació. 
396.1. Conclosa l’actuació el director podrà si ho considera necessari informar als Serveis 
Territorials d’Ensenyament de la incidència i la solució donada. 
396.2. La documentació generada (original o fotocopia autenticada) quedarà dipositada a 
la secretaria del centre a disposició de la Inspecció educativa si és el cas. 
 
 

Secció quarta. Queixes i reclamacions degudes al procés de relacions 
personals o laborals que poden presentar l’alumnat o els representants 
d’aquest, professorat o personal d’administració i serveis. 

 
Article 397.  Consideracions generals. 
397.1. En un centre educatiu conviuen persones que tenen diferents relacions entre elles: 
laborals, educatives, de subordinació o d’obediència. Per aquesta raó és fàcil que, de 
vegades, es produeixin situacions que puguin donar lloc a queixes en aquest àmbit.  
397.2. Queden excloses d’aquest àmbit d’actuació les queixes de l’alumnat originades per 
situacions d’indisciplina que ja tenen la seva regulació en l’apartat específic d’aquest 
Normes. 
397.3. Queden excloses les queixes que en el procediment es comprovi que ho són per  
assetjament laboral o moral que caldrà remetre a la Secretaria General per la seva 
resolució. 
 

Article 398.  Procediment, i gestió de la queixa 
Un cop rebuda per escrit la queixa el director farà el següent: 
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a) Assignarà el cas a un membre de la junta directiva o l’assumirà ell mateix. 
b) Es concertarà una entrevista amb la persona objecte de la queixa on se li facilitarà una 

còpia d’aquesta i podrà manifestar verbalment o per escrit tot allò que cregui 
convenient aportant tota la documentació o mitjans provatoris que cregui convenient. 
En qualsevol cas tot això quedarà recollit per escrit amb data i signatura de la 
entrevista. 

c) Amb tot això es reunirà l’equip directiu per tal d’estudiar el cas i, si es considera 
necessari, demanar informació i opinió als òrgans de participació i/o govern del centre i 
a qui es consideri oportú, advertint sempre de la necessària confidencialitat. 

d) Amb tota aquesta informació el membre de l’equip directiu encarregat del cas 
convocarà a una nova reunió a l’interessat per dur a terme totes les accions 
d’informació, assessorament, correcció o si és el cas de mediació que caldria fer en el 
marc de les funcions que la direcció del centre té atribuïdes com a representat de 
l’Administració en el centre. 

e) Un cop fet això es comunicarà per escrit al promotor o promotors de la queixa la 
solució a la qual s’ha arribat o la desestimació motivada de la mateixa, tot fent constar 
l’òrgan superior al que es pot recorre en cas de que la resolució o la solució donada no 
fos satisfactòria. 

f) En el cas que un dels membres de l’equip directiu sigui part directa interessada 
quedarà apartat del cas i s’haurà d’abstenir el procediment. 

g) El desenvolupament del procés no podrà durar més d’un mes des de l’inici de la 
queixa. 

 
 

Secció cinquena. Queixes i reclamacions degudes al desenvolupament 
del servei o genèriques 

 
Article 399.   Consideracions generals. 
En aquest apartat queden incloses totes aquelles queixes i reclamacions que no hi són en 
l’apartat anterior, en especial totes aquelles que suposin una transgressió dels drets dels 
alumnes o del seu exercici, així com aquelles que no fan referència específica a cap 
treballador del centre. 
 

Article 400.   Procediment, i gestió de la queixa 
Un cop rebuda per escrit la queixa el director farà el següent: 
a) El director del centre serà l’encarregat del tràmit d’aquestes queixes. 
b) Un cop rebuda la queixa el director mantindrà una entrevista amb la persona o 

persones promotores per tal de: 
- confirmar si es ratifiquen en la seva intenció o és solament un escrit de reclamació. 
- veure si la queixa te fonament legal o material. 
- demanar ampliació aclariments o concreció de les accions o omissions que 
provoquen la queixa. 

c) Un cop acceptada la queixa i verificats els seus fonaments, el director informarà i 
demanarà opinió a la resta de membres de la junta directiva per examinar les 
possibles accions a fer d’acord amb la seva naturalesa. 

d) Amb tot això el director tornarà a convocar al o als promotors de la queixa per tal de 
donar-los una solució o explicació.  

e) Si en el decurs de la investigació aquesta esdevingués un model dels tractats 
anteriorment es seguirà el protocol establert. 
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f) Es podran rebutjar totes aquelles queixes en que s’adverteixi mala fe, mancança de 
fonament o inexistència de pretensió. En aquest cas es farà per escrit tot assenyalant 
que es pot recórrer davant el director dels Serveis Territorials de Barcelona 
Comarques. 

g) El desenvolupament del procés no podrà durar més d’un mes des de l’inici de la 
queixa. 

 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONS FINALS 
 

 

PRIMERA. INTERPRETACIÓ D’AQUESTES NORMES D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT 

1. Es faculta la directora per a la interpretació de les presents normes d’organització. 
2. Pel que fa als deures de l’alumnat i el seu règim disciplinari, es faculta  igualment  

la comissió de convivència per a la interpretació aplicativa al cas concret. 
 

 
SEGONA. ESPECIFICACIONS DE LES NORMES 

1. Es poden elaborar especificacions de les normes d’organització que no suposin 
una modificació d’aquestes, a càrrec dels òrgans i responsables del 
desenvolupament de les funcions atribuïdes en aquest. Es tractarà de manuals de 
funcions, quadres lineals de responsabilitats, organigrama, descriptors de llocs de 
treball, quadres lineals de distribució del treball, esquematitzacions gràfiques de 
processos i dinàmiques, o altres d’anàlegs. 

2. El consell escolar ha de conèixer i supervisar aquestes especificacions, en les 
quals podrà introduir modificacions, i que no seran vàlides ni aplicables en tant que 
contradiguin el contingut d’aquestes normes. 
 
 

TERCERA. PUBLICITAT 
1. Aquestes normes d’organització es difondran a tots els membres de la comunitat 

educativa i estaran a l’abast d’aquells membres que ho sol·licitin en suport paper.  
2. S’explicaran els punts més rellevants d’aquestes normes a l’alumnat, en el decurs 

de la normal activitat acadèmica, segons les respectives edats. 
3. S’editarà un resum de les normes d’organització i funcionament que en faciliti la 

comprensió global i permeti un nivell de lectura més general, que emfasitzarà els 
aspectes més rellevants. Aquest resum es difondrà juntament amb el text íntegre 
de les normes i a les mateixes persones i moments. 

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

5. El consell escolar vetllarà per tal que sempre es disposi d’exemplars de les normes 
i del seu resum actualitzats i a l’abast de qualsevol membre de la comunitat 
educativa. 
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QUARTA. ENTRADA EN  VIGOR 
Aquestes normes d’organització i funcionament entraran en vigor, totalment o parcial,  a 
partir del dia 17/10/2011 
 
 
 
DILIGÈNCIA PER FER CONSTAR L’ÒRGAN I LA DATA D’APROVACIÓ 
 
FAIG CONSTAR que les presents normes d’organització han estat aprovades pel consell 
escolar els dies: 
 
Organització general.   17/10/2011 
Temes diversos 
Títol Preliminar i Títol I  17/04/2013 
Títol II     29/05/2013 
Títol III    02/06/2014 
Títol IV    10/12/2014 
Títol V     20/05/2015 
 
 
 
 
 
tal com consta en el llibre d’actes d’aquest òrgan col·legiat. 
 
 
 
 
 

La secretària                                          
Remedios Martínez Martínez 
 
 
 

Vist-i-plau 
La directora 
Maria José Laborda Sánchez                                             (segell del centre) 


