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1. INTRODUCCIÓ 

 

La Llei d’educació de Catalunya (LEC) estableix que un dels principis organitzatius 

pel qual s’ha de regir el sistema educatiu ha de ser el de l’autonomia de cada 

centre (D102/2010).  

La present Normativa d’Organització i Funcionament de ZER ha estat elaborada 

per l’Equip Directiu de ZER, amb l’aportació de criteris i propostes per part dels 

claustre de professors/es, se n'han fet les modificacions pertinents (art. 129.h LOE i art. 

48.3 D102/2010). I, finalment, ha estat aprovat pel Consell Escolar de ZER, d’acord 

amb la normativa vigent (art. 18.3 D102/2010).  

Correspon al director/a de ZER vetllar pel compliment d’aquesta normativa, 

essent obligació de tots els membres d’aquesta comunitat educativa conèixer-la  

i complir-la (art. 142.7.a LEC). Se'n fa difusió a la web de la ZER.   

Entenem aquest document com l’instrument regulador de la vida interna de la 

ZER, que concreta (art. 19.1. D102/2010):  

- Les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat 

educativa.  

- Plasma normes i/o pautes a seguir per tots/es aquells/es que participen 

en el procés educatiu dels alumnes de la ZER.  

- Garanteix, al mateix temps, els drets i deures que la legislació preveu.  

 

Normativa reguladora 

- Ley Orgànica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación LOE  

- Llei d’Educació de Catalunya 12/2009 de 10 de juliol.- LEC (DOGC núm. 

5422, de 16/07/2009)  

- 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 Titol IV) pel Decret 102/2010, 

d’autonomia dels centres educatius.  

- Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l'adolescència.  

- Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels 



ensenyaments de l'educació primària.  

- Marc normatiu de les ZERs. 

- Instruccions d'inici de curs.  

(*) En caràcter general, les accepcions en masculí singular, inclouen també plurals i ambdós sexes. 

 

2. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU  

2.1 Per orientar l'organització pedagògica (art 22. D102/2010), (art 77-78-79. LEC 12/2009), 

(Títol I. LOE 02/2006) 

- Les activitats educatives de la ZER Subirats s'orienten segons el que disposa 

la LOE en els articles 102,2, 124, 127 i 129, la LEC en l'article 2 i el Decret 

d'autonomia en l'article 22 i la LEC als articles 77-78-79. 

- L'objectiu educatiu de la ZER Subirats, recollit en el projecte educatiu , és el 

desenvolupament integral de totes les capacitats del nen i de la nena; 

fomentant l'educació en valors i el treball de les emocions. Fent ús de tot el 

que les noves tecnologies poden aportar al respecte. 

- Les tres escoles que formen part de la ZER Subirats es caracteritzen per ser 

escoles públiques, pluralistes, democràtiques, inclusives i catalanes. El català 

n'és la llengua vehicular i d'aprenentatge. L’ensenyament/aprenentatge de 

la llengua castellana i de la llengua anglesa, formaran part d’una educació 

que farà als nostres alumnes coneixedors d’altres cultures i d’altres 

comunitats . 

- Les escoles es troben arrelades al medi, fet que permet al nen/a el 

coneixement cultural, geogràfic i social del món on viu, coneixent el seu 

poble, el seu municipi, la seva comarca... se’ls farà seus i arribarà a sentir-se 

habitants del món. 

- Totes elles vetllen per la integració de l’alumnat  dintre del grup i que 

fomenti la solidaritat i la cooperació, tenint en compte les singularitats i 

diferències de tots aquells que en formem part. Afavorint, doncs, una 

educació no sexista i on la coeducació és present en cadascun dels nostres 

aprenentatges.  

- Estem per una escola participativa, on tots ens hi sentim identificats i on 

disposem de diferents eines per poder-nos entendre i poder aprendre els 

uns dels altres: Famílies, AMPAs, Ajuntament, alumnes i mestres caminem 



plegats per una educació responsable 

 

2.2 Per orientar el rendiment de comptes al Consell Escolar en la gestió del 

PEZ (art 92. LEC 12/2009) 

- La directora de la ZER respon del grau d'assoliment dels objectius del PEZ 

d'acord amb el projecte de direcció i ret comptes davant el Consell Escolar 

en la primera convocatòria del curs següent. 

 

2.3 Per orientar l'aplicació dels acords de coresponsabilitat (art 162. LEC 12/2009), 

(art.12 D102/2010) 

- La ZER pot establir acords de coresponsabilitat amb l'Administració 

Educativa per a l'aplicació del seu projecte educatiu d'acord amb el 

projecte de direcció a què fa referència l'article 31.2 del Decret 

d'Autonomia, qua s'escaigui. 

 

2.4 Aprovació, revisió i actualització del PEZ (art 91-92-93. LEC 12/2009), (cap. I D102/2010) 

- La formulació del PEZ correspon al claustre. Actualment està pendent de 

revisió. 

 

 

3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LA ZER  (títol V LOE 02/2006), (art. 20 D102/2010) 

Correspon al Departament d'Ensenyament determinar les funcions mínimes i 

comunes a què s'ha d'ajustar l'exercici de les funcions de l'Equip Directiu de la ZER. 

Són òrgans unipersonals de govern, el director, el secretari i el cap d'estudis. La ZER 

està dotada d'un Equip Directiu i d'una comissió directiva. A més d'un Consell 

Escolar i d'un claustre, que en són els òrgans col·legiats.   

 

3.1 Òrgans unipersonals de direcció (art.30. D102/2010) (Instruccions inici de curs) 

3.1.1. Director/a de la ZER (art.142-3-4-5. LEC12/2009) (art.31. D102/2010) 

(D115/2010). 

Nomenament: el director o directora del centre públic o de la ZER és responsable 

de l'organització, el funcionament i l'administració de la ZER, n'exerceix la direcció  

i és cap de tot el personal. 



 

La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment de concurs, 

en què participen la comunitat escolar i l'Administració educativa. El projecte de 

direcció ordena el desplegament i l'aplicació del projecte educatiu per al 

període del mandat i precisa els indicadors que han de servir de referència per a 

la seva avaluació d'acord amb els indicadors de progrés establerts. 

Són competències del/a Director/a:  

1. El govern general de totes les activitats que es realitzin a la ZER, 

vetllant per la seva coordinació i seguiment.  

2. Representar oficialment la ZER.  

3. Complir i fer complir les lleis i normatives vigents i vetllar per la correcta 

aplicació d'aquestes a la ZER.  

4. Dirigir i coordinar totes les activitats de la ZER d'acord amb les 

disposicions vigents i sense perjudici de les competències del Consell 

Escolar.  

5. Convocar i presidir les reunions dels òrgans col·legiats de la ZER.  

6. Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb els 

pressupost de la ZER.  

7. Vetllar per una correcta gestió i racionalització pressupostària.  

8. Gestionar davant els serveis competents, la dotació de recursos 

materials i personals de la ZER.  

9. Visar les certificacions i documents oficials de la ZER.  

10. Proposar al Consell Escolar de la ZER, la designació del/a Secretari/a i 

Cap d'Estudis i els seus nomenaments al Departament d' Educació.  

11. Coordinar la participació dels diferents sectors de la Comunitat 

Educativa en la vida de la ZER.  

12. Executar els acords dels òrgans col·legiats a l'àmbit de la seva 

competència.  

13. Vetllar pel compliment de les Normes d’Organització i Funcionament 

de la ZER.  

14. Controlar l'assistència del professorat i vetllar per l'harmonia de les 

relacions interpersonals del Claustre de la ZER.  

15. Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors i facilitar-los 



la informació sobre la vida de la ZER. 

16. Altres funcions que per disposició del Departament d'Ensenyament 

siguin atribuïdes als directors de ZERs. 

Dedicació horària: S’establiran en funció de la Programació General de ZER de 

principi de curs 

 

3.1.2. Cap d’estudis de la ZER (art.139. LEC12/2009) (art.32. D102/2010) 

Nomenament: el o la cap d'estudis és nomenat/da per la direcció de la ZER, per 

un període no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és 

destinat a la Zona, com a mínim, per un curs sencer. 

Són competències del/a Cap d'Estudis:  

1. Li correspon amb caràcter general al Cap d'Estudis, la programació i 

el seguiment de les activitats docents de la ZER, en col·laboració amb 

el/la Director/a, el/la Secretari/a i el Claustre de professors/es.  

2. Elaborar els horaris dels mestres especialistes itinerants.  

3. Coordinar els actes acadèmics, i si és necessari, les activitats 

extraescolars, en col·laboració amb el Consell Escolar de la ZER i les 

Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de la ZER.  

4. Vetllar perquè es respecti la línia pedagògica del Projecte Educatiu 

de la ZER.  

5. Coordinar les dates d’avaluació de les tres escoles.  

6. Substituir al Director/a en cas d'absència o malaltia.  

7. Presidir, preparar (juntament amb el/a Director/a) i convocar les 

reunions de coordinació.  

8. Trametre la informació que rep la ZER pels canals adients per tal de 

que arribi a totes les persones o sectors que hi puguin estar interessats.  

9. Vetllar per la correcta distribució dels Mestres en les sortides.  

10. Altres funcions que li siguin encomanades pel Director/a o bé que li 

siguin atribuïdes pel Departament d'Ensenyament.  

Dedicació horària: S’establiran en funció de la Programació General de ZER de 

principi de curs 



3.1.3 Secretari/ària de la ZER (art.139. LEC12/2009) (art.33. D102/2010) 

Nomenament: el secretari o la secretària és nomenat/da per la direcció de la ZER, 

per un període no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que 

és destinat a la Zona, com a mínim, per un curs sencer. 

Són competències del/a Secretari/a:  

1. En caràcter general, la gestió de l'activitat administrativa i econòmica 

de la ZER, vetllant pel seu ordre, unitat i eficàcia.  

2. D'acord amb l’Equip Directiu, fer la proposta del pressupost i del 

balanç anual.  

3. Exercir la secretaria de les reunions que celebrin els òrgans col·legiats, 

fent l'aixecament de les corresponents actes.  

4. Estendre certificacions i documents generals de la ZER  

5. Fer-se càrrec de la comptabilitat derivada de la gestió econòmica de 

la ZER.  

6. Controlar l'inventari general del material de la ZER.  

7. Custodiar els llibres i arxius de la ZER i assegurar la unitat documental 

dels registres i expedients, vetllant perquè estiguin complerts i 

diligenciats d'acord amb la normativa vigent.  

8. Portar al dia les dades del professorat i dels diferents sectors de la 

comunitat educativa de la ZER  

9. Enviar les actes tant dels Claustres com dels Consells als membres que 

en formen part. Totes en format pdf.  

10. Tenir el llibre d’absències del professorat de la ZER al dia de qualsevol 

incidència.  

11. Altres funcions que li siguin encarregades pel Director/a o bé que li 

siguin atribuïdes pel Departament d'Ensenyament. 

Dedicació horària: S’establiran en funció de la Programació General de ZER de 

principi de curs 

 

 

 



3.2. Òrgans col·legiats de participació (art. 26 D102/2010) 

 3.2.1. Consell Escolar de ZER (8.d.a. 15a. D102/2010)  (art.27 D102/2010) (Títol V. 

 Cap. III. LOE02/2006) 

El Consell Escolar de ZER és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el 

govern de la ZER. 

Composició: 

- Director/a de la ZER n’és el/la President/a.  

- Cap d’Estudis de la ZER.  

- Secretari/a de la ZER que actuarà com a tal, amb veu però sense vot. 

- El/la director/a de les escoles de la ZER.  

- Dos representants dels mestres escollits pel Claustre de ZER. 

- Un representant electe de pares i mares de cada escola.  

- Un representant de l'AMPA de cada escola. 

- Un representant de l'Ajuntament.  

- Un/a representant del PAS. 

Les normes d'organització i funcionament de la ZER concreten la composició del 

consell escolar de la ZER i en determinen les regles de funcionament. La 

composició haurà de garantir l'equilibri entre el nombre de representants del 

professorat i dels pares i mares. 

Competències (art.148 LEC12/2009) 

1. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats 

pels  candidats.  

2. Participar en la selecció del director/a de la ZER en els termes que estableix 

la LOE.  

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

directiu. Si  s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat per 

majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del 

director/a.  

4. Aprovar el pressupost de ZER, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.  

5. Aprovar els documents de ZER (PEZ,NOFZ. ..)  

6. Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les 



activitats escolars complementàries, de les activitats extraescolars i dels 

serveis, si escau amb la col·laboració de pares i mares d’alumnes. Aprovar-

ne la programació i avaluar-ne l’execució.  

7. Avaluar i aprovar la Programació General de la ZER sense perjudici de les 

competències del claustre de professors, en relacióamb la planificació i 

organització docent.  

8. Avaluar i aprovar la Memòria Anual de la ZER.  

9. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència a la ZER, la 

igualtat entre home i dona i la resolució pacífica de conflictes en tots els 

àmbits de la vida personal, familiar i social.  

10. Fixar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, 

amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i òrgans.  

11. Qualsevol altra que li atribueixi l’Administració educativa.  

Funcionament 

1. El Consell escolar de ZER es reunirà ordinàriament tres cop a l’any: a l’inici 

de curs, durant el segon trimestre i a final de curs. Amb caràcter 

extraordinari es reunirà, sempre que el/la president/a ho consideri oportú, i 

també a proposta d’una tercera part dels membres del Consell. 

2. El Consell quedarà vàlidament constituït, quan siguin presents a la reunió, la 

meitat més un, dels seus components. 

3. Les reunions es faran, de manera rotatòria, un cop a cadascuna de les 

escoles que integren la zona, i en la Programació General de ZER s’establirà 

el dia i l’hora.  

4. La convocatòria a les reunions serà tramesa pel president/a, via correu 

electrònic, juntament amb la documentació necessària que hagi de ser 

objecte de debat o d’aprovació. Els/les membres del Consell poden 

sol·licitar la inclusió de punts en l’ordre del dia si ho demanen amb la 

deguda antelació. 

5. L’assistència quedarà reflectida a l’acta, que aixecarà el/la secretari/a de 

la ZER. 

6. Es procurarà que les decisions es prenguin per consens. Si no és possible 

arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres 

presents, llevat dels casos que la normativa determini una altra majoria. 



7. Els acords del Consell Escolar seran d’obligat compliment per a tots els seus 

membres, encara que no hagin assistit a la reunió on es van aprovar. 

8. Si algun membre del Consell del sector AMPA o del sector Ajuntament no 

pot assistir a alguna reunió podrà, mitjançant el document pertinent, 

delegar l’assistència o el vot en una altra persona. Si es delega l’assistència, 

en el cas que el membre representi a l’Ajuntament, la persona delegada ha 

de ser membre del Consistori Municipal; en el cas d’un representant del 

sector AMPA, la persona delegada ha de ser membre de la Junta de 

l’AMPA. 

Constitució (art.28 D102/2010) 

1. Les eleccions per a la constitució o renovació dels membres del Consell Escolar 

seran convocades pel director de zona i per el/la director/a de cada escola dins 

les dates que fixi amb caràcter general el Departament d’Ensenyament. 

2. La condició de membre electe del Consell Escolar s’adquireix per a quatre 

anys. 

3. Cada dos anys es renovarà la meitat dels membres del sector professorat i la 

meitat del sector pares. 

4. Les vacants que es puguin produir es cobriran de la següent manera: 

 Sector pares: El Consell Escolar de cada escola que hagi de substituir el seu 

representant i que compti amb un pare/mare de reserva aquest passarà a formar 

part del Consell. Si no és així es procedirà en reunió general de pares a triar un 

altre candidat. En cas que es presentin més d’un candidat es farà una votació. 

 Sector mestres: El claustre de ZER escollirà d’entre els seus membres un 

candidat per cobrir la vacant. En el cas de les vacants, la condició de membre 

electe s’estendrà fins a la data de finalització prevista pel mandat del membre 

substitut. 

 

 

 

 

 

 

 



 3.2.2. Claustre de professors de ZER (6.d.a. 15a. D102/2010) (art.29 D102/2010) 

El claustre de professors/es de la ZER és l’òrgan propi de participació d’aquests/es, 

en la gestió i planificació educativa de la ZER. 

Composició 

Està constituït per tots els/les mestres que la integren, tant de les escoles com de la 

mateixa ZER. Els mestres de cada escola pertanyen al claustre de ZER i al de la 

seva respectiva escola. Els mestres itinerants pertanyen al claustre de ZER i, si 

s'escau, estaran assignats al claustre de cadascuna de les escoles. 

Competències (art.146. LEC12/2009) 

Les funcions consisteixen en: 

1. Fomentar iniciatives pedagògiques. 

2. Programar i coordinar les activitats de ZER. 

3. Elegir els representats al Consell Escolar de ZER. 

4. Aportar propostes al Consell Escolar i l’Equip Directiu. 

5. Consensuar els documents d’organització i gestió de la ZER (PEZ, NOFZ, PGZ, 

memòria de ZER). 

6. Qualsevol altra que li atribueixi l’Administració educativa o les normes 

d’organització de funcionament respectives. 

A cadascuna de les escoles que integren la zona escolar rural es constitueix un 

claustre de professorat d’escola, integrat per tot el professorat assignat a l’escola. 

Aquest claustre ha de respectar els criteris pedagògics, metodològics i 

organitzatius de la ZER.  

Convocatòries i actes 

Es convocarà un claustre, com a mínim, un cop al trimestre i sempre que sigui 

necessari. Les reunions es faran rotativament a les tres escoles de la ZER, segons 

quedi indicat en el calendari de principi curs, els dimecres de 17:15 a 19:15. 

Aquestes hores seran contemplades com a hores de reunions dins l'horari dels 

mestres del Claustre de la ZER, sent l'assistència important i obligatòria ja que, es 

prenen decisions que afecten a tots els/les mestres de la ZER.  

En cas de no poder assistir-hi es comunicarà al/a la cap d’estudis. Aquest/a 

presidirà la sessió en absència del/ de la director/a. 



L’ordre del dia serà fixat pel/per la director/a, juntament amb l’equip directiu. 

Els/les mestres que hi vulguin incloure algun punt ho comunicaran prèviament 

al/la secretari/ària. La convocatòria serà tramesa pel president/a, via correu 

electrònic, juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte 

de debat o d’aprovació.  

L’acta serà redactada pel/per la secretari/ària i contindrà el número de la sessió, 

la data de realització, els punts amb informació prèvia, enllaços d’interès, acords 

presos i les absències. 

 

3.3 Equip directiu (art.35 D102/2010) 

Definició  

L'equip directiu és l'òrgan executiu de govern de la ZER i les persones membres 

han de treballar coordinadament per a l'exercici de les seves funcions. Correspon 

a les persones membres de l'equip directiu la gestió del projecte de direcció. 

Composició 

L'equip directiu de la ZER està format pel director o directora, que el presideix, el o 

la cap d'estudis i el secretari o secretària. 

Competències (art.147. LEC12/2009) 

1. Dirigir i coordinar les activitats conjuntes de ZER sense perjudici de les 

competències exclusives de cada centre.  

2. Dirigir i coordinar l’equip de mestres itinerants.  

3. Representar la ZER.  

4. Coordinar les propostes del claustre i organitzar el programa de treball.  

5. Preparar les reunions del Claustre i del Consell Escolar de ZER.  

6. Trametre i rebre informacions que provenen dels diferents cicles, de les 

institucions i diferents entitats relacionades amb la ZER  

7. Impulsar la discussió i el debat en els cicles sobre temes de caràcter 

pedagògic.  

8. Representar i transmetre les opinions i inquietuds de la ZER en les diverses 

trobades on la ZER pugui participar.  

9. Coordinar i supervisar l’activitat general de cada centre de la ZER d’acord 



amb el Consell Escolar.  

10. Coordinar l’elaboració de la Memòria, el Pla Anual, NOFZ, PEZ, projectes 

pedagògics comuns, treballs i tots els documents d’organització i gestió de 

la ZER que calguin.  

11. Informar a l’autoritat competent les propostes provinents de les escoles de 

la ZER.  

Dedicació horària: 2 hores setmanals. L’Equip Directiu de ZER es reunirà un dia a la 

tarda dues hores a la seu de la ZER, i es fixarà el dia de la setmana en funció de la 

distribució dels horaris de les tres escoles.  

 

3.4. Consell de Direcció de la ZER (art.37 D102/2010) 

És un òrgan consultiu que aportarà suggeriments i solucions de caire general i 

específic que afecten a la ZER. Estarà integrat per l’equip directiu de ZER 

(Director/a, cap d’estudis i secretari/a) i, per el/la director/a de cada centre que 

la integren.  

Les seves funcions són:  

1. Cohesionar i coordinar les diferents actuacions. 

2. Vehicular informacions pertinents tant des d’aquest consell als Claustres de 

cada escola com d’aquests Claustres a l’Equip Directiu.  

El Consell de Direcció es reunirà un cop al trimestre i, excepcionalment, sempre 

que sigui necessari, a l’escola seu de la ZER.  

 

3.5. Equips directius dels centres de la ZER (4.d.a. 15a. D102/2010) 

La direcció de cadascuna de les escoles de la ZER és l'òrgan unipersonal de 

govern de l'escola. El director o directora de cada escola és el responsable de la 

gestió del seu centre, en el marc dels acords presos en els òrgans de govern de la 

ZER. 

 

 

 

 



3.6. Òrgans unipersonals de coordinació (art.41-42-43. D102/2010) (Instruccions inici 

de curs)  

 

Els òrgans unipersonals de coordinació són nomenats per la direcció de la ZER, 

entre el professorat que és destinat a la Zona, per un període, com a mínim, per 

un curs sencer. La direcció de la ZER pot revocar el nomenament d'un òrgan 

unipersonal de coordinació abans que finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, 

tant a sol·licitud de la persona interessada com per decisió pròpia expressament 

motivada i amb audiència de la persona interessada 

Les coordinacions es fixaran segons la Programació General de ZER i en funció de 

les necessitats pedagògiques que quedin reflectides en aquesta programació. 

3.6.1 Coordinador/a de Lingüístic 

 

El/la coordinador/a Lingüístic de la ZER  ha de potenciar el Pla per a la llengua a 

la ZER.En aquest cas, s’estabirà un coordinador per treballar la llengua anglesa i 

coordinar els diferents projectes que vagin sorgint i que promoguin la cohesió 

entre els alumnes de les tres escoles de la ZER. 

Funcions 

 Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb els altres 

especialistes d’anglès, actuacions per al foment del treball de la llengua 

anglesa com a eix vertebrador dels diferents projectes que vagin sorgint. 

 Coordinar els projectes que s’estan duent a terme a les tres escoles, com és 

el cas del projecte Pen Friend a Educació Primària.  

 Aquelles que li encomani el/la director/a o li atribueixi el Departament 

d’Ensenyament en relació a la llengua, la interculturalitat o la cohesió 

social. 

 

3.6.2. Coordinador/a de Prevenció de Riscos Laborals 

El càrrec del coordinador de riscos Laborals es cedirà a la persona que l’ocupi en 

l’escola que no estigui reconegut. 

Correspon al coordinador/a de prevenció de riscos laborals promoure i coordinar 

les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre. 



Funcions 

 Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure 

i fomentar l’interès i la cooperació entre els coordinadors de riscos laborals 

de cada escola, d’acord amb les orientacions del Servei de prevenció de 

Riscos Laborals. 

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

d’ Ensenyament en relació amb la prevenció de riscos laborals. 

 

 

3.6.3. Coordinador/a d’Escoles Verdes 

S’escollirà d’entre un dels tres  coordinadors d’Escoles Verdes de les tres escoles i 

podrá ser rotatiu cada curs.  

Funcions 

 Coordinar el projecte d’Escoles Verdes que es du a terme a les tres escoles 

 Proposar i coordinar les diferents activitats que es programin a les tres 

escoles  

 Elaborar, junt amb els coordinadors i l’Equip Directiu de ZER, els documents 

necessaris que es demanin des del d’Escoles Verdes 

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

d’Ensenyament en relació amb els recursos TIC. 

 

 

4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DE LA ZER (art. 20 D102/2010) (art. 22. D102/2010) 

(Títol III. LOE 02/2006) (Instruccions inici de curs)   

 

L'organització de l’equip docent s’orienta a facilitar el desenvolupament del 

projecte educatiu i l'assoliment de les competències bàsiques i el màxim 

aprofitament educatiu de tots els/les alumnes en cadascuna de les nostres 

escoles.  

 

1. El repartiment de l’equip docent de cada escola el determinaran els 

equips directius de les tres escoles juntament amb l’Equip Direciu de ZER, 

en funció dels alumnes i de les necessitats de cada escola.  



2. El temps dels especialistes assignat a cadascuna de les escoles de la ZER 

varia cada curs en funció de les necessitats de l’alumnat i les hores 

dedicades a l’equip directiu de ZER. 

3. Els/les mestres, com agents principals del procés educatiu, se cenyiran a 

les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres 

educatius públics d’educació infantil i primària per al curs vigent i a les 

NOFZ que facin referencia a la ZER.  

A la incorporació d’un/a nou/no docent a la ZER se seguirà el protocol d’acollida 

juntament l’Equip Directiu de ZER amb l’Equip Directiu de l’escola implicada.  

 

Competències dels/de les docents especialistes de ZER (art.104. LEC12/2009) 

a) Programar i impartir ensenyament en les matèries que tinguin 

encomanades, d'acord amb el currículum, en aplicació de les normes 

que regulen l'atribució docent. 

b) Avaluar el procés d'aprenentatge dels/de les alumnes. 

c) Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que 

els/les siguin encomanades. 

d) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els/les 

siguin encomanades. 

e) Col·laborar en la recerca, l'experimentació i el millorament continu dels 

processos d'ensenyament. 

f) Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora 

del recinte escolar, si són programades per la ZER i són incloses en llur 

jornada laboral. 

g) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de 

conèixer i dominar com a eina metodològica. 

h) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes 

irregulars, d'acord amb l'article 34 de la LEC. 

i) Coordinar, en la mesura del posible, la seva tasca docent, conjuntament 

amb la metodologia de cada escola.  

 



4.1. Organització del professorat 

4.1.1 Cicles i coordinadors/es de Cicle 

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

dinamitzar els cicles amb activitats pedagògiques. Així com, organitzar sortides i/o 

colònies per tal de mantenir el lligam entre els alumnes del municipi.  

Els equips de cicle són coordinats pel corresponent coordinador/a, sota la 

supervisió del/la Cap d’Estudis. Aquests vetllen per la coherència i continuïtat de 

les accions educatives dins del Cicle i d'acord amb els criteris acordats al llarg de 

l’Educació Infantil i Primària.  

 

Competències 

 Coordinar l’organització de les activitats i sortides fent les gestions i 

previsions corresponents i els fulls informatius, amb el suficient temps 

d’antelació. 

 Ser el/la portaveu de l’equip de cicle a les diferents reunions convocades 

per transmetre la informació i els acords presos. 

 Fer una acta on es reculli el resum de cada cicle de ZER. 

 Fer un recull, a final de curs, de les experiències i/o treballs presentats al 

cicle. 

 Fer les valoracions de les sortides.  

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

d’Ensenyament. 

Els cicles hauran d'escollir un/a coordinador/a tenint en compte que aquest 

càrrec serà rotatiu entre els mestres de cicle de les tres escoles.  

Convocatòries i actes 

Les reunions de cicle es realitzaran un cop al mes i/o sempre que sigui necessari. 

Les reunions es faran rotativament a les tres escoles de la ZER, segons quedi 

indicat en el calendari de principi curs, els dijous de 13:00 a 14:00h.  

 

  

 

 



4.1.2. Mestres itinerants de ZER  

Els mestres itinerants adscrits a la zona tenen els mateixos drets i deures que 

qualsevol altre mestre membre del Claustre de zona. Malgrat això, degut a la 

seva feina específica cal tenir en compte una sèrie de consideracions: 

1. Els mestres itinerants estan adscrits a la zona amb una especialitat. Cada 

mestre haurà d'impartir preferentment l'especialitat per a la qual ha estat 

nomenat, a més d'altres especialitats que es concretaran anualment a la 

Programació General de Zona, atenent als criteris següents: 

- Preferentment, i tenint en compte el Projecte Educatiu de cada Centre, 

serà prioritari impartir l'especialitat per a la qual han estat nomenats  

- Les altres especialitats que haurà de fer cada itinerant quedaran 

concretades a la PGZ. 

2. L'Equip Directiu vetllarà per evitar els desplaçaments innecessaris. Si aquests 

fóssin necessaris de fer quedaran reflectits en el PEZ 

3. Els mestres itinerants, depenen del/la director/a de la ZER. En els casos 

específics que queden reflectits en la PGZ, depenen de la Direcció  de les 

escola que estiguin adscrits.  

4. Els mestres especialistes participaran en les activitats complementàries amb 

el poble al que estiguin adscrits (preparació de les festes,...).  

5. Els mestres especialistes faran els dies de lliure disposició i de festa local del 

claustre al que estan assignats.  

6. Pel què fa a les substitucions puntuals, l’especialista substituirà depenent 

dels criteris que regeixen cada escola i que queden reflectits a les NOFC de 

cada centre. 

 

 

Competències dels mestres itinerants de ZER 

Amb caràcter general l’especialista col·laborarà en els àmbits següents: 

 Assessorar en els aspectes relacionats amb la seva especialitat. 

 Organització general del curs de cada especialitat. 

 Traspassar informació dels diferents aspectes relacionats amb el 

funcionament de la ZER als mestres itinerants nous. 

 Elaborar i revisar les programacions de cada especialitat.  



 Traspassar informació de les diferents escoles i la ZER. 

 Coordinar-se amb els companys d'especialitat per tal de poder 

desenvolupar materials o projectes comuns per a les escoles de la ZER.  

 Responsabilitzar-se del funcionament de la seva especialitat en tots els 

aspectes: pedagògics, organitzatius. 

 Fer una acta on es reculli el resum de cada cicle de ZER. En el cas de 

llengua anglesa el farà el/la coordinador/a lingüístic/a i, en la resta de 

casos, el/la cap d'estudis de la ZER.  

 Fer un recull, a final de curs, de les experiències i/o treballs presentats. En el 

cas de llengua anglesa el farà el/la coordinador/a lingüístic/a i, en la resta 

de casos, el/la cap d'estudis de la ZER.  

 

1) Mestre/a especialista de Llenguatge Musical 

Funcions: 

 Impartir les classes de música de l’educació primària, segons les 

dedicacions horàries establertes. 

 Impartir classes a Educació Infantil si, el seu horari li ho permet. 

 Aquelles altres que li encomani el/la director/a de la ZER i de les escoles o li 

atribueixi el Departament d’Ensenyament. 

 

2) Mestre/a especialista d’Educació Física 

Funcions: 

 Impartir les classes d’E. Física de l’Educació Primària, segons les dedicacions 

horàries establertes. 

 Impartir classes a Educació Infantil si, el seu horari li ho permet. 

 Aquelles altres que li encomani el/la director/a de la ZER i de les escoles o li 

atribueix el Departament d’Ensenyament. 

 

3) Mestre/a especialistes de Llengua Estrangera 

Funcions: 

 Impartir les classes de llengua estrangera a l’Educació Primària, segons les 

dedicacions horàries establertes. 



 Aquelles altres que li encomani el/la director/a de la ZER i de les escoles o li 

atribueixi el Departament d’Ensenyament. 

 

4.1.4. Equip de mestres itinerants de ZER i/o especialistes 

 

Aquest equip de mestres especialistes (amb o sense itinerància) es planteja com 

un espai de trobada en comú per tal de facilitar la coordinació entre els 

especialistes d'educació musical, d'educació física i de llengua anglesa donat 

que a les escoles només es disposa d'un mestre de cada especialitat. D'aquesta 

manera, aprofitant aquest espai de trobada, podran coordinar, compartir, 

desenvolupar projectes, planificar, recollir materials i recursos interessants per al 

desenvolupament de les classes a les tres escoles. Així doncs, són els encarregats 

de vetllar per la coherència i la continuïtat dels projectes.  

Està format per tots els/les mestres itinerants de la ZER, atenent a cada especialitat  

i, sempre que sigui possible, conjuntament amb els especialistes de les escoles. 

 

Convocatòries i actes 

En el cas dels mestres de llengua anglesa, donat que hi ha un càrrec de 

coordinador/a lingüístic/a, aquest/a serà l'encarregat, tenint en compte el 

calendari de reunions marcat a inici de curs, de convocar els mestres d'aquesta 

especialitat. 

 

En el cas del mestres d'educació musical i d'educació física, sempre que no 

coincideixi amb un cicle, es reuniran per tal de preparar o traspassar material 

pedagògic per al desenvolupament de les classes.  

Les reunions d'aquest equip, sempre que sigui necessari, es convocaran, 

rotativament els dijous de 13:00 a 14:00h, des de la direcció de la ZER indicant: el 

dia, el lloc i el motiu de la reunió.     

 

Cal tenir en compte que si els mestres especialistes formen part d'un cicle es 

donarà prioritat a la reunió de cicle.  

 

 



5. CONVIVÈNCIA A LA ZER  (Títol III. cap. V. art. 30. al 38. LEC12/2009) (art.23. al 25. D102/2010) (L14/2010) 

(L15/1999) (D279/2006) 

 

Des de les diferents escoles es vetllarà per la correcta aplicació de la normativa 

del Decret 102/2010, sobre l’autonomia dels centres educatius, i col·laborarà en la 

planificació de mesures preventives i en la resolució de conflictes.  

 

5.1. Professorat 

5.1.1. Drets  i deures 

DRETS 

- Tots els que estan contemplats en l’article 92 del títol 7 del Decret 1/1997 de la 

funció pública de l’Administració de la Generalitat i en l’estatut bàsic de 

l’empleat/ada públic. (Cap.1 Títol III L7/2007EBEP) 

A participar en els òrgans de la ZER, d'acord amb el que estableixen les lleis. 

- A ésser assistit i protegit pel Departament d’Ensenyament envers qualsevol 

atemptat contra llur persona o llurs béns, per raó de l’exercici de llurs funcions. 

(art.138. LEC12/2009)  

- A les llicències i permisos que determina la normativa. (art.95.96.97.D1/1997) 

- A mesures de seguretat, higiene i salut preventiva. (art.98.99.D1/1997) 

- A la formació permanent i a la gratuït a les biblioteques i els museus 

dependents dels poders públics. Amb aquesta finalitat, des de la direcció de la 

ZER es facilitaran a inici de curs al professorat inscrit, el carnet de docent (art.110. 

LEC12/2009) (Instruccions inici de curs) 

- Als drets i llibertats sindicals establerts. (art.106.D1/1997). Els/les docents de la 

ZER poden exercir lliurement el dret de vaga, sempre que aquesta estigui 

convocada legalment. Hauran de signar el comunicat lliurat per la direcció i 

durant 5 dies hàbils en poden fer les corresponents al·legacions. Per tal de 

facilitar l’organització de la Zona, la informació als pares, mares i alumnes i els 

serveis mínims, cal que els/les docents que vulguin exercir aquest dret ho 

comuniquin a la direcció, amb 48 hores d’antelació.  

 

DEURES (art.108.D1/1997) (art.52.53.54. L7/2007EBEP) 



- Complir amb l’exercici de les seves funcions docents, complir i fer complir 

les NOFZ així com tots els acords que s’estableixin en la ZER.  

- L’assistència puntual a les classes i a totes les reunions previstes en la 

programació general de ZER que siguin degudament convocades per la 

direcció 

- La presència en el centre respectiu dels/de les docents durant les 

activitats no lectives, sempre que tinguin lloc dins l’horari habitual dels/ de les 

docents. 

- L’atenció personalitzada als/les alumnes o, si s’escau, als pares i mares, 

per a la resolució de dubtes, consultes o aclariments, dins l’horari que 

s’estableixi. 

- Atendre la diversitat dels/les alumnes. 

- Guarda reserva total respecte als assumptes que ho requereixin i que 

coneix per raó de les seves funcions. 

- Procurar al màxim el propi perfeccionament professional mitjançant els 

cursos de formació permanent que promouen diferents entitats. 

 

Concrecions relatives a la gestió dels/de les docents. (art.50. D102/2010) 

- Tota falta d’assistència o de puntualitat s’ha de justificar. Quan un/a 

docent no pugui assistir a la feina, ho comunicarà a la direcció del centre o de 

la ZER abans de començar el seu horari de classes, sempre que sigui possible; 

per tal que es pugui resoldre la situació. Si es tracta de malaltia cal seguir el 

següent protocol: 

a) Si hi ha baixa mèdica, aquesta s’enviarà per correu electrònic, i després 

ordinari, al centre o la ZER el més aviat possible; per tal de demanar el/la 

mestre/a substitut/a. 

b) Si no hi ha baixa mèdica, cal efectuar la justificació pertinent. 

Les faltes d’assistència són justificades quan hi ha llicència o permís concedit.  

 



- Correspon al director/a del centre o de la ZER, en el marc dels sistemes de 

control de la jornada i l'horari del personal, resoldre sobre les faltes d'assistència 

i de puntualitat no justificades. A aquests efectes, sense perjudici de la sanció 

disciplinària que pugui correspondre, ha de comunicar periòdicament al 

director/a dels serveis territorials la part de jornada no realitzada que 

determina la deducció proporcional d'havers corresponent. Aquesta deducció 

no té caràcter sancionador. Així mateix, la direcció ha de comunicar les 

jornades no treballades quan el personal del centre o de la ZER exerceixi el 

dret de vaga, als efectes d'aplicar les deduccions proporcionals d'havers que 

corresponguin, que tampoc no tenen caràcter de sanció. 

- Correspon al director/a del centre o de la ZER imposar sancions 

disciplinàries per les faltes lleus que es relacionen a l'article 117 del Text únic de 

la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 

aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, comeses pel personal del 

centre en relació amb els seus deures i obligacions. Ha de fer-se pel 

procediment disciplinari sumari regulat en el Reglament de règim disciplinari de 

la funció pública de l'Administració de la Generalitat, que el Departament 

d'Educació adapta a les característiques específiques dels centres educatius, i 

amb audiència a la persona interessada. La resolució del procediment sumari 

es podrà recórrer en alçada davant de la direcció dels serveis territorials. 

(EDU/521/2010) (art.50. D102/2010) (art.12. D155/2010) 

- Correspon al director/a proposar la incoació d'expedient disciplinari per 

faltes greus o molt greus del personal del centre presumptament comeses en 

relació amb els seus deures i obligacions, així com proposar la incoació 

d'expedients contradictoris i no disciplinaris quan hi hagi indicis raonables 

d'incapacitat per a l'exercici de les funcions del lloc de treball. Sense perjudici 

que l'òrgan competent pugui adoptar mesures cautelars d'acord amb el règim 

disciplinari, correspon a la direcció del centre o de la ZER l'adopció de mesures 

organitzatives provisionals, mentre es tramitin els expedients, quan sigui 

imprescindible per garantir la prestació adequada del servei educatiu. 

Aquestes mesures poden suposar la reassignació de tasques docents de la 

persona afectada. En aquests casos, i amb l'audiència prèvia de la persona 



interessada, se li assignaran tasques complementàries, concordants amb la 

seva categoria professional i titulació, en la part de l'horari afectada per les 

mesures organitzatives provisionals. 

- En cas d’accident o incident se seguirà el protocol que marca la 

Inspecció. 

- En cas de queixes se seguirà el protocol que marca la Inspecció. 

 

5.1.2. Procediment disciplinari sumari i expedients contradictoris no 

disciplinaris 

Quan es produeixi una falta es procedirà segons la normativa vigent per a 

aquestes situacions. (L’article 50.4 del Decret 102/2010 d’Autonomia, l’article 12 del Decret 155/2010 de direcció 

de centres educatius i la Llei de Funció Pública aprovat per D1/1997). 

 

5.1.3. Substitucions del professorat  

Pel que fa als mestres itinerants de ZER, en cas de malatia o absència se seguiran 

els criteris establerts en les NOFC del centre on aquell dia es trobi el mestre 

impartint les classes.  

 

 

5.1.4. Mestres nous a la ZER. (a l’annex) 

S’ha redactat un petit document d’acollida on hi ha una explicació del 

funcionament de la ZER. 

 

5.2. Alumnat 

5.2.1 Drets  i deures 

DRETS 

- Dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar. 

- Dret a la integritat i la dignitat personal, és a dir, dret a: 

o El respecte de la seva identitat, integritat física, religió, ideologia, la 

seva intimitat i la seva dignitat personal. 

o La protecció contra tota agressió física, emocional o moral. 

o Dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i 

higiene adequades. 



o Un ambient de convivència que fomenti el respecte i la solidaritat 

entre els/les companys/es. 

o El fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota aquella 

informació de què disposin, relativa a les seves circumstàncies 

personals i familiars. 

- Dret a participar en el funcionament i la vida del centre. 

- Dret a la llibertat d'expressió, amb el respecte que, d'acord amb els principis i 

drets constitucionals, mereixen les persones. 

- Dret a la igualtat d'oportunitats.  

- Dret a protecció social en supòsits d'infortuni familiar, malaltia o accident. En els 

casos d'accident o de malaltia prolongada, l'alumne/a té dret a rebre l'ajut que 

necessiti mitjançant l'orientació, material didàctic i els ajuts imprescindibles 

perquè l'accident o malaltia no suposin un detriment del seu rendiment escolar.  

 

 

DEURES 

- Deure de respecte als altres. 

- Deure d'estudi. Aquest deure bàsic es concreta en l'obligació d’assistir a classe, 

respectar els horaris establerts i dur a terme les tasques encomanades pel 

professorat.  

- Deure de respectar les normes de convivència.  

 

5.2.2. Tipus de conductes i sancions  

Consta en el Títol 4 del Decret 279/2006 i en art. 37.1 de la LEC. 

Els actes sancionables dels/de les alumnes es classificaran en conductes 

contràries a les normes de convivència i en faltes. Les primeres seran objecte 

d’aplicació immediata i les segones implicaran l’obertura d’un expedient. 

Es poden corregir i sancionar les conductes contràries i les faltes realitzades per 

l’alumnat dins el recinte escolar o durant la realització d’activitats 

complementàries i extraescolars i en els serveis de menjador i transport escolar. 

Per a la millora del procés educatiu dels alumnes quan: 



- es produeixin conductes contràries a les normes de convivència del 

centre, aquestes, es corregiran i sancionaran d’acord amb el que es 

disposa en la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. (article 36.2 LEC i article 24.3 

del Decret d’ Autonomia) 

- es produeixin faltes greument perjudicials es corregiran i sancionaran 

d’acord amb el que es disposa (art 37.1 LEC) 

- es produeixin faltes especialment greus es corregiran i sancionaran 

d’acord amb el que es disposa (art. 37.2 LEC i 24.4 Decret d’autonomia) 

- es produeixin conductes greument perjudicials per a la convivència es 

corregiran i sancionaran d’acord amb el que es disposa (art.37.3 LEC) 

 El responsible d’aplicar les sancions per a les faltes greument perjudicials 

queda establert en (article 25 Decret d’Autonomia i art. 7.b) Decret de la direcció) 

 

Alhora cada escola té estipulats els criteris de sanció en les seves NOFC.  

 

5.3. Administratiu/va 

El/la administratiu/va de què disposa la ZER està compartit/da amb els Serveis 

Educatius de l'Alt Penedès. La ZER en disposa de 19  hores 

Correspon a l’auxiliar d’administració o administratiu/va: 

- La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació 

d’alumnes. 

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

historials acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, 

certificacions, diligències… 

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

 

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents:  

- Arxiu i classificació de la documentació del centre. 

- Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, 

compulsa, franqueig…). 

- Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions.  

- Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que 

correspongui en cada cas). 



- Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria 

administrativa del centre. 

- Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del 

personal (baixes, permisos…). 

- Realització de comandes de material, comprovació d’albarans..., 

d’acord amb l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del centre. 

- Manteniment de l’inventari. 

- Control de documents comptables simples. 

- Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al 

seu abast (disposicions, comunicats…).  

- Lliurament de documentació oficial a la oficina gestora i al Consell 

Comarcal. 

 

6. FUNCIONAMENT GENERAL DE LA ZER  

 6.1. Horaris 

Ed. Infantil i primària 

Matí: de 9:00h a 13:00 h 

Tarda: de 15:00h a 17:00 h 

 

6.2. Visites i excursions 

Algunes de les sortides s'organitzen des de ZER. Són programades pels 

professors/es dels diferents Cicles i se n’informa tant al Claustre com al Consell 

Escolar de ZER. 

 

- Es seguiran les ràtios d’acompanyants per sortides, establertes pel Departament 

d’Ensenyament: 

o Ed. Infantil: 10 alumnes per mestre/a. 

o Cicle Inicial i Cicle Mitjà: 15 alumnes per mestre/a. 

o Cicle Superior: 20 alumnes per mestre/a. 

 

Acompanyants itinerants 

Donat que els mestres itinerants estan adscrits a un claustre en concret, a l’hora 



de necessitar acompanyants, per una sortida o colònies, caldrà tenir en compte: 

- El mestre itinerant acompanyarà, si és necessari, als alumnes de la 

mateixa escola on està adscrit  

- Si la situació és més complexa seran les direccions d’ambdues escoles les 

que s’hauran de posar d’acord per tal d’afectar el mínim possible en el 

funcionament de cada escola.   

 

6.3. Material de zona 

Hi ha material d’ús comú per a les tres escoles que es troba a disposició a la seu 

de la ZER. Si alguna de les escoles el necessita la secretària serà l’encarregada de 

gestionar el préstec d’aquest material.  

Alhora també s’anirà actualizant l’inventari per tal que tothom tingui constància 

del què hi ha a la seva disposició.  

 

6.4. Economia 

La ZER disposa d’uns recursos econòmics que es gestionen d’acord amb les 

necessitats de la ZER.  

Algunes de les activitats que es gestionen són: 

- Formació de ZER. 

- Festa de ZER. 

- Material per a activitats pedagògiques de la ZER (pen friend,…). 

- Activitats educatives de ZER(teatre en anglès,…)  

- Sortides o excursions de ZER.  

 

6.5. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que 

qüestionin l’exercici professional del personal del centre. 

En cas de queixes sobre l’exercici professional d’una persona que presta els seus 

serveis en un centre docent públic del Departament d’Ensenyament cal tenir 

present que els escrits de queixa o denúncia que es formulin han d’adreçar-se a 

la direcció del centre i han de contenir la identificació de la persona o persones 

que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i, sempre que 



sigui possible, les dades, documents o altres elements acreditatius dels fets, 

actuacions o omissions a què es fa referència. 

El/la director/a del centre ha de traslladar una còpia de la queixa al professor/a o 

treballador/a afectat/da i, directament o a través d’altres òrgans de govern del 

centre, obtenir informació sobre els fets exposats. 

Obtinguda la informació i escoltat l’interessat/da, el/la director/a 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, o si és el cas la 

desestimació motivada, fent constar en l’escrit l’òrgan al que poden recórrer si no 

queden satisfets per la resolució adoptada. La documentació generada ha de 

quedar arxivada a la direcció o la secretaria del centre. 

El Protocol d’actuació determinat per aquests casos es troba a l’Annex 1 de la 

Resolució de 24 de maig de 2004 (full de Disposicions Núm.1006, any XXII, maig 2004) 

 

6.6. Informació als pares . 

La ZER disposa de pàgina web on hi ha els enllaços a les pàgines web de les tres 

escoles que composen la ZER.  

 

Periòdicament, es pengen les activitats que es van realitzant (tallers, sortides, 

activitats pedagògiques, lúdiques, ...) amb fotografies I comentaris explicatius.  

 

3. ÒRGANS COL·LABORADORS 

  

7.1. Associació de mares i pares d’alumnes 

Cada centre de la ZER disposa d’una AMPA amb l’objectiu de promoure la 

participació i col·laborar amb les activitats educatives dels centres i de la ZER. 

 

 

7.2. Relació amb l’Ajuntament 

Des de l’Ajuntament s’organitzen diferents activitats en les quals hi participen les 

tres escoles.  

Per tal de fer-ho possible, des de l’Equip directiu es vetllarà per tal d’anar 

mantenint coordinacions periòdiques relacionades amb els projectes pedagògics 



que es vagin realitzant, tant amb la regidora d’Ensenyament com amb el tècnic 

d’esports com amb la resta de regidories,  

 

7.3. Consell Comarcal 

Es vetllarà per donar a conèixer les activitats que es promocionen des del Consell 

Comarcal per incentivar la participació de les escoles.  

 

 

4. REFORMES DE LES NOFZ 

Aquesta normativa es revisarà cada quatre anys i sempre que sigui convenient 

segons les indicacions del Departament d’Ensenyament. 

 

 

 

Aprovat pel Consell Escolar de ZER del 24 de febrer de 2015.  

 

 

 


