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1. INTRODUCCIÓ 
 
- L’Escola Mare de Déu de Montserrat de Súria és un centre públic i té com a titular el 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i la seva finalitat específica 
ve assenyalada per la Llei d’Educació de Catalunya vigent. 

 
- Està catalogada amb el codi 08029209 i ubicada al carrer Font del Ferro, 1 – 08260 
Súria. 

 
- De conformitat amb els títols 1 i 4 del Decret d’Autonomia aprovat el 3 d’agost de 2010 i 
que concreten el que preveu la Llei d’Educació en matèria de règim jurídic del projecte 
educatiu de cada centre (articles 94 i 95 en connexió amb l’article 91) i dels trets generals 
que defineixen els àmbits de l’autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió (articles 
97,98 i 99 de la llei d’educació), l’exercici de l’autonomia s’articula entorn del seu projecte 
educatiu i les normes d’organització i funcionament del centre. Aquestes normes estan 
presents en els diferents àmbits d’actuació del centre i, d’acord amb el que preveu el 
Decret d’autonomia, aquest document desenvolupa les normes d’organització i 
funcionament de l’Escola Mare de Déu de Montserrat. 
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2.  ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

- El centre té els següents òrgans de govern: 
 

a) Col·legiats: Consell Escolar del centre i claustre de professors. 
 
b) Unipersonals: director/a, cap d'estudis i secretari/a, que formen l'equip directiu del 
centre. 

1.1. Òrgans col·legiats 

2.1.1. Consell Escolar 

- El Consell Escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el 
govern del centre. Correspon al centre  establir mesures perquè aquesta participació sigui 
efectiva, i també determinar  el nombre i  el procediment d’elecció dels membres del 
Consell.  
- S’ha d’adaptar l’estructura i la composició del Consell Escolar tenint en compte les 
característiques del centre educatiu. 
 
Corresponen al Consell Escolar les següents funcions:  

� Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del 
director o directora. 

� Proposar al Departament d'Ensenyament la revocació del nomenament del 
director/a, previ acord dels seus membres adoptat per majoria de dos terços. 

� Intervenir en el procediment l'admissió d'alumnes, dins el marc de la 
normativa vigent. 

� Aprovar la carta de compromís educatiu. 
� Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions 

corresponents. 
� Intervenir en la resolució de els conflictes i si s’escau, revisar les sancions als 

alumnes  d'acord amb les normes que regulen els seus drets i deures, 
escoltats els professors i tutors i amb l'audiència dels afectats i, si s'escau, 
dels seus representants legals. 

� Aprovar el Projecte de Pressupost del centre, fer-ne el seguiment i avaluar-ne 
el compliment. 

� Aprovar el  Projecte Educatiu i les modificacions corresponents per majoria de 
tres cinquenes parts dels membres. 

� Aprovar, complir i vetllar pel compliment dels principis bàsics aprovats en el 
Projecte Educatiu. 

� Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars 
complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

� Aprovar la programació anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 
resultats. 

� Aprovar les propostes d’acord de corresponsabilitat, convenis i altres acords 
de col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

� Participar en l’anàlisi i les avaluacions del funcionament del centre i conèixer 
l’evolució del rendiment escolar. 

� Aprovar els criteris de col·laboracions amb altres centres i amb l’entorn. 
� Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 
- El Consell Escolar del centre estarà format per: 

� El director/a del centre, que n'és el president. 
� El/la cap d'estudis. 
� 5 professors/res elegits pel Claustre de professors. 
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� 4 pares o mares elegits per la resta de pares i mares de l’escola. 
� 1 pare o mare designat/da per la Junta de l'AMPA 
� 1 regidor/a o representant de l'Ajuntament de Súria 
� El secretari del centre que actuarà com a  secretari del Consell, amb veu però 

sense vot. 
 

- El Consell Escolar es reunirà preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el 
convoqui el/la seu/va president/a o ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres. 

 
- La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel director/a, 
amb antelació suficient, juntament amb la documentació necessària que hagi de ser 
objecte de debat, i, si s'escau, d’aprovació. El dia de la reunió s’acordarà en funció de la 
disponibilitat dels seus membres. 
 
-Renovació del Consell Escolar del centre: cada dos anys es convoquen eleccions per 
a la seva renovació parcial dels membres, tant del sector pares com de mestres. En el cas 
que una plaça quedi vacant al finalitzar el curs escolar o durant el curs es mirarà de cobrir 
amb el següent de la llista més votat. 
 

 
2.1.1.1. Comissions del Consell Escolar 

Al si del Consell Escolar es constitueixen les següents comissions: 
 
� La comissió econòmica, integrada pel director/a que la presideix, el 

secretari/a, un mestre/a i un pare/mare, designats pel Consell Escolar, i el 
regidor/a de l’ajuntament. Vetlla la gestió econòmica del centre: 
pressupostos, rendició de comptes ... 

 
� La comissió permanent integrada pel director/a, el secretari/a, un  

pare/mare i un mestre/a. És reuneix davant de fets urgents o protocol·laris. 
 
� La comissió de convivència integrada pel director/a, el secretari/a, dos 

mestres/a del Consell Escolar, dos pares i el mestre/a tutor/a del alumne/a 
que hagi comès la infracció. Vetlla pel respecte a les normes de convivència i 
la correcta aplicació del Règim Disciplinari. 

 
2.1.1.2. Comissions mixtes 

 
� La comissió de menjador integrada pel director/a, el secretari/a del centre, 

un mestre/a i un  pare/mare escollits entre els representants del Consell 
Escolar i un representant  de la Junta de l'AMPA.  Supervisa el funcionament 
del menjador i es reuneix al principi i al final de curs. 

 
� El comitè mediambiental integrat pel director/a, el secretari/secretària, 

dos/dues mestres i dos  pares/mares escollits entre els representants del 
Consell Escolar. 

2.1.2. Claustre 

- El Claustre de professors és l'òrgan propi de participació de tots els professors/res en la 
gestió i la planificació educativa del centre. Està integrat per la totalitat de professors i 
professores i el presideix el/la director/a. 

 
- El Claustre es reuneix una vegada cada tres setmanes amb caràcter ordinari i sempre 
que el convoqui l'Equip Directiu o ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres. 

 
-Algunes de les seves funcions són: 

� Elaborar i aprovar el Projecte Curricular del centre 
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� Intervenir en l’elaboració  i la modificació del Projecte Educatiu. 
� Programar i avaluar les activitats docents que contempla el Pla anual. 
� Triar el seus representants al Consell Escolar. 
� Organitzar qüestions d'ordre i funcionament intern. 
� Decidir totes les qüestions de caire pedagògic. 
� Decidir els criteris per  a l’avaluació dels alumnes. 
� Coordinar les funcions d'orientació i tutoria dels alumnes i el tractament 

adequat a la diversitat. 
� Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i la investigació 

pedagògiques 
� Aportar al Consell Escolar criteris i propostes per a l'elaboració de les Normes 

d’organització i funcionament del centre. 
� Aportar criteris pedagògics a l'Equip Directiu sobre la distribució horària del 

pla d'estudis del centre, la utilització racional de l'espai escolar comú i 
l'equipament didàctic en general. 

� Donar suport a l’Equip Directiu en el compliment de la programació general 
del centre. 

� Designar els membres del Claustre que formen part de les diferents 
comissions. 

� Elegir els representants dels professors al Consell Escolar. 
� Designar els mestres que han de formar part en el procés de selecció del 

director o directora. 
 

- L'equip de mestres de l'escola s'organitza en grups de treball per tal de millorar 
l'efectivitat en totes les seves tasques. Aquests grups són de dos tipus: cicles i 
comissions.  A més hi ha unes coordinacions que ajuden al desenvolupament de tasques 
pedagògiques i tècniques dins el centre. 
 

2.1.2.1. Cicles 
 
- Els cicles agrupen els mestres tutors d'un cicle educatiu i un/a mestre/a o mestres sense 
tutoria que fa les funcions de suport. 
 
- Aquests són els cicles i els cursos que hi pertanyen: 
 

Etapa educativa Cicle Cursos 
EI 3 anys 
EI 4 anys Educació infantil Educació infantil (EI) 
EI 5 anys 

1r de primària 
Cicle inicial (CI) 

2n de primària 
3r de primària 

Cicle mitjà (CM) 
4t de primària 
5è de primària 

Educació primària 

Cicle superior (CS) 
6è de primària 

 
- Els/les mestres sense tutoria formaran part del cicle que es decideixi a principi de curs i 
es farà constar en el Pla Anual. 
 
- Les funcions assignades als cicles són, bàsicament, pedagògiques: 
� Elaborar i coordinar les programacions de classe, preparar diverses activitats escolars 

com les sortides, colònies i d'altres. 
� Proposar i elaborar innovacions pedagògiques.  
� Avaluar l'activitat educativa. 
� Programar i valorar les activitats realitzades, els aspectes tutorials... 
� Totes les que el claustre els delegui. 
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- El cicle es reuneix un cop per setmana. El dia i hora es decideix a principi de curs i 
consta el calendari de reunions del curs.  
- Hi ha un coordinador per a cada cicle (veure funcions a l’apartat de coordinacions de 
cicle) 
 

2.1.2.2. Comissions 
- El claustre decideix anualment les comissions que es crearan, els/les mestres que 
formaran part de cada una d'elles d'acord amb les preferències personals i la disposició 
horària i n’escullen un coordinador. A l'inici de curs l’equip directiu estableix el dia de 
reunió i els horaris. 
- Les comissions concreten els objectius de treball i la seva temporització que queden 
recollits en el Pla General de Centre. 
- A final de curs es recull el treball realitzat en la Memòria de Centre. 
 

Comissions setmanals 
 
Biblioteca:  vetlla per l'ús i organització de la biblioteca de l'escola.  Les seves funcions 
són: 
� Organitzar i classificar el material i fer-ne l'inventari. 
� Mantenir i actualitzar el material. 
� Organitzar el servei de préstec i l'horari de biblioteca. 
� Proposar al Claustre i al Consell Escolar les normes de funcionament de la biblioteca. 

S’han elaborat les Normes del Funcionament de la Biblioteca (veure pàgs. 61, 62 i 63) 
 
Escoles Verdes/Aula Salina: s'encarrega d'organitzar el material de laboratori, de tot el 
material i funcionament de l’aula. Les seves funcions són: 
� Organitzar el material de laboratori situat a l’Aula Salina. 
� Fer el manteniment i inventari del material. 
� Definir i proposar normes de funcionament i ús del material del laboratori. 
� Formar part de la Comissió d’Escoles Verdes i traspassar la informació a la resta de 

membres de l'equip. 
� Vetllar per fer més sostenible el centre amb la participació dels alumnes. 
� Vetllar pel manteniment dels espais verds del centre (jardinet, hort, arbres ...) 
� Programar i coordinar les actuacions del curs. 
 
Audiovisulas i TAC (tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement): vetlla per 
l’equipament i producció audiovisual i per la dotació TIC (tecnologies de la informació i 
comunicació) del centre. Les seves funcions són: 
� Organitzar tot el material documental del centre. 
� Mantenir i actualitzar l’equipament. 
� Definir i proposar les normes de servei de préstec a les classes o cicles... 
� Potenciar l’ús educatiu de les TIC  
� Organitzar el material informàtic: programari i maquinari. 
� Vetllar pel manteniment i inventari del material. 
� Definir i proposar normes de funcionament de l'aula TIC i ús del material. 
� Definir i proposar criteris sobre l'actualització de la programació del centre. 
� Assessorar els/les  mestres en l’ús de les TAC. 
 

Comissions d’activitat periòdica 
 
Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD): es reuneix a principi de curs i una vegada a 
final de cada trimestre per concretar actuacions relatives als nens amb dificultats, està 
formada per el cap d’estudis, el/la mestre/a d’educació especial i el/la coordinador/a de 
llengua, interculturalitat i cohesió social del centre i l’EAP (Equip d’atenció 
Psicopedagògica). Les seves funcions són: 
� Concretar criteris i prioritats per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat. 
� Organitzar i ajustar i fer el seguiment dels recursos que disposa el centre i les mesures 
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adoptades. 
� Fer el seguiment de l’evolució de l’alumnat de NEE . 
� Proposar i/o aprovar els plans individualitzats. 
 
Comissió social: es reuneix mensualment, si és necessari, i està formada pel director/a, 
mestre/a d’educació especial, assistent/a social de l’Ajuntament i el/la representant de 
l’EAP (i si és necessari el mestre/a tutor/a de l’alumne en qüestió). Les seves funcions 
són: 
� Adoptar mesures preventives respecte a l’absentisme i fer-ne un seguiment acurat. 
� Facilitar la informació i l’accés de les famílies als diferents tipus d’ajuts i beques. 
� Vetllar per la participació en les activitats complementàries i extraescolars. 
� Vetllar per la integració escolar i social de l’alumnat amb risc d’exclusió social. 
 
 

Comissions d’activitat puntual 
 
Revista "El Punxó": s'encarrega de l'edició de la revista de l'escola. En formen part 
representants de cada cicle (equip directiu, coordinadors de cicle i comissió TAC). Les 
seves funcions són: 
� Proposar criteris de funcionament i organització de la revista. 
� Proposar el contingut de la revista 
� Repartir el treball entre els cicles. 
� Recollir les col·laboracions i unificar el format. 
� Encarregar-se del tancament, edició, distribució i finançament. 
 
Comissió de la Setmana Solidària: s’encarrega de programar les activitats i proposar-
les al claustre i, si s’escau, a la comunitat escolar..  
- La Setmana Solidària es realitza els dies previs a Nadal.  
- Es treballaran temes relacionats la solidaritat i la interculturalitat 
 
Comissió de la Setmana Cultural: s’encarrega de programar les activitats i proposar-
les al claustre i, si s’escau, a la comunitat escolar. 

- Programa activitats relacionades amb el tema que es tria a principi de curs. 
 
Comissió de la Setmana de la Salut: s’encarrega de programar les activitats i 
proposar-les al Claustre i, si s’escau, a la comunitat escolar. 

2.2. Òrgans unipersonals 

Els òrgans unipersonals del centre són el director/a, el/la cap d'estudis i el/la secretari/a. 
Formen l'equip directiu del centre. Les funcions de cadascun estan reglamentades i 
formen un conjunt estructurat i coordinat. 
 

2.2.1. Equip directiu 

- L'equip directiu és l'òrgan executiu de govern del centre i està integrat pel director/a, el 
secretari/a i el cap o la cap d'estudis.  
- Els membres de l'equip directiu són responsables de la gestió del projecte de direcció 
establert per l'article 144. 
- Correspon als membres de l’equip directiu vetllar pel funcionament de totes les 
comissions de treball del centre i col·laborar en la difusió de la informació del centre a 
través dels seus mitjans: pàgina web i revista, i redactar el Full Informatiu. 
- Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l'equip directiu i 
del consell de direcció. També li correspon l'assignació o la delegació de funcions a altres 
membres del claustre, i la revocació d'aquestes funcions. 
- L’equip directiu es reuneix setmanalment segons estableix el Pla Anual de Centre. 
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2.2.1.1.Director 
1. El director o directora del centre és responsable de l'organització, el funcionament i 
l'administració del centre, n'exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal. 
 
2. La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment de concurs, en 
què participen la comunitat escolar i l'Administració educativa. 
 
3. El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de 
lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s'exerceixen en el 
marc de l'ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de 
direcció aprovat. 
 
4. Corresponen al director o directora les funcions de representació següents: 
a) Representar el centre. 
b) Exercir la representació de l'Administració educativa en el centre. 
c) Presidir el Consell Escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre. 
d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l'Administració educativa i 
vehicular al centre els objectius i les prioritats de l'Administració. 
 
5. Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge 
pedagògics següents: 
a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 
corresponents. 
b) Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb 
el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 
c) Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 
plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també de tots els altres plantejaments 
educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 
d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de 
comunicació en les activitats del centre, d'acord amb el que disposen el títol II i el 
projecte lingüístic del centre. 
e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu. 
f) Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació 
de llocs de treball del centre i les modificacions successives. 
g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència l'article 
124.1 i presentar les propostes a què fa referència l'article 115. 
h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la 
programació general anual. 
i) Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu i, 
eventualment, dels acords de corresponsabilitat. 
j) Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre 
personal destinat al centre, amb l'observació, si escau, de la pràctica docent a l'aula. 
 
6. Corresponen al director o directora les funcions següents amb relació a la 
comunitat escolar: 
a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre. 
b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 
disciplinàries corresponents. 
c) Assegurar la participació del Consell Escolar. 
d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d'alumnes i, si s'escau, 
amb les associacions d'alumnes. 
e) Vetllar per la preparació dels actes de rebuda/acollida de les noves famílies. 
 
7. Corresponen al director o directora les funcions relatives a l'organització i la 
gestió del centre següents: 
a) Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament del 
centre i dirigir-ne l'aplicació. 
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b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte 
educatiu. 
c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent. 
d) Visar les certificacions. 
e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o 
secretària del centre. 
f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost aprovat. 
g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l'Administració educativa i actuar 
com a òrgan de contractació. 
h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la 
qual cosa comporta, si escau, l'observació de la pràctica docent a l'aula. 
 
8. El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l'ordenament i totes les 
relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan. 
 
9. El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració d'autoritat 
pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la 
norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El director o directora, en 
l'exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a defensar l’interès superior de 
l’infant. 
 

2.2.1.2. Secretari 
- El secretari o secretària és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no 
superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a 
mínim per un curs sencer. 
- Correspon al secretari o a secretària l'exercici de les funcions que li delegui la direcció 
d'entre les previstes a l'article 147.4 de la Llei d'educació i totes les altres que li 
encarregui la direcció, preferentment en l'àmbit de la gestió econòmica, documental, dels 
recursos materials i de la conservació i manteniment de les instal·lacions, d'acord amb el 
que prevegi el projecte de direcció i s'incorpori a les normes d'organització i funcionament 
del centre. 
- Correspon també al secretari o secretària del centre l'exercici de les funcions pròpies de 
la secretaria del claustre i del Consell Escolar del centre, i d'aquells altres òrgans 
col·legiats en què les normes d'organització i funcionament del centre així ho estableixin. 
 
Són competències específiques del secretari: 
� La gestió de l'activitat administrativa i econòmica del centre amb caràcter general. 
� Vetllar per l'ordenació, unitat i eficàcia de la gestió administrativa i econòmica del 

centre. 
� Exercir per delegació del director, com a cap immediat del personal d'administració i 

serveis del centre. 
� Exercir la secretaria de les reunions que celebrin els òrgans col·legiats, i aixecar-ne les 

Actes corresponents. 
� Planificar i ordenar les tasques administratives de la secretaria, i assenyalar les 

prioritats de gestió segons el calendari escolar i la Programació General del centre. 
� Estendre les certificacions i els documents oficials del centre, amb el vist-i-plau del 

director. 
� Tenir cura de la comptabilitat derivada de la gestió econòmica del centre. 
� Elaborar l'avantprojecte de pressupost del centre. 
� Formular i mantenir actualitzat l'inventari general del centre. 
� Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de matriculació. 
� Custodiar els llibres i els arxius del centre i assegurar la unitat documental dels 

registres i expedients acadèmics dels alumnes, a més de vetllar perquè estiguin 
complets i diligenciats d'acord amb la normativa vigent. 

� Bastir l’escola del material fungible necessari per a les tasques de gestió i d’impressió. 
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2.2.1.3. Cap d’estudis 
El cap d'estudis és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al del 
mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim, per un 
curs sencer. 
 
- Correspon al cap d'estudis exercir les funcions que li delegui la direcció d'entre les 

previstes a l'article 147.4 de la Llei d'educació i totes les altres que li encarregui la 
direcció, preferentment en els àmbits curricular, d'organització, coordinació i 
seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i d'atenció a 
l'alumnat, d'acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s'incorpori a les normes 
d'organització i funcionament del centre. 

 
- Per raó de la diversitat dels ensenyaments o dels torns horaris, la direcció del centre 

pot encarregar funcions de les esmentades a l'apartat anterior a un òrgan unipersonal 
de direcció addicional que, en aquest cas, es podrà denominar cap d'estudis dels 
ensenyaments o torns que correspongui. 

 
- Llevat que les normes d'organització i funcionament del centre ho prevegin altrament, 

el o la cap d'estudis substitueix el director o directora en cas d'absència, malaltia o 
vacant. 

 
Són competències específiques del cap d'estudis: 
� La programació i seguiment de les activitats docents del centre amb caràcter general, 

en col·laboració amb el director, el secretari i el claustre de professors. 
� L'elaboració dels horaris i la distribució de grups i aules segons la naturalesa de 

l'activitat acadèmica, tenint en compte la programació de les activitats docents. 
� Coordinar les activitats acadèmiques i, si s'escau, les activitats extraescolars en 

col·laboració amb el Consell Escolar del centre i les AMPA. 
� Coordinar les activitats d'orientació escolar i, si s'escau, la relació entre les comissions 

amb els corresponents cursos i cicles. 
� Vetllar per la coherència i l'adequació a la selecció dels llibres de text i material 

didàctic i bibliogràfic utilitzat al llarg del procés educatiu, ultra tenir cura de la seva 
conservació. 

� Vetllar pel compliment dels criteris fixats pel claustre de professors sobre el treball 
d'avaluació i recuperació dels alumnes. 

� Substituir el director en cas d'absència o malaltia. 
� Altres funcions que li siguin encomanades pel director o bé que li siguin atribuïdes per 

disposicions del Departament d'Educació. 
� Presidir les sessions d’avaluació. 
� Formar part de la CAD  (comissió d’atenció a la diversitat). 

2.3. Coordinacions i tutories 

2.3.1. Tutories 

- Hi ha un/a tutor/a per curs i nivell. Si es dóna el cas que un/a mestre/a amb reducció de 
jornada ha de tenir tutoria sempre serà el que més hores faci dins l’aula en qüestió. 
Les seves funcions són: 

� Vetllar per tots els alumnes del grup i donar-los l’atenció que els correspon. 
� Atendre les demandes dels pares dels alumnes del grup, reunions, entrevistes,.. 
� Elaborar el PI dels alumnes que ho necessitin. 
� Participar en la preparació de les reunions d’inici de curs del seu grup. 
� Informar a l’equip directiu de qualsevol incidència que es pugui produir a la classe i 

que alteri el normal funcionament. 

2.3.2. Coordinador d’educació infantil i coordinador d’educació primària: 

- Hi ha un/a coordinador/a d’educació infantil (EI 3, 4 i 5anys) i un altre d’educació 
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primària (1r a 6è de primària). Les seves funcions són: 
� Vetllar per l'acompliment dels acords presos pels diferents òrgans del centre. 
� Coordinar les sortides i posar-se en contacte amb el transport escolar. 
� Fer d’enllaç amb el cap d’estudis. 
� Coordinar activitats intercicles. 
� Altres funcions que li encarregui l’equip directiu. 

-El càrrec es renovarà cada any i serà elegible les persones del mateix cicle, així a 
educació infantil podran ser elegibles tots/totes els/les mestres adscrits del cicle i el 
mateix passa amb primària. 
 

2.3.2.1. Coordinadors de cicle 
- Cada cicle té un coordinador de cicle. Les seves funcions són: 

• Vetllar per l'acompliment dels acords presos pels diferents òrgans del centre. 
• Fer d'enllaç entre la direcció i l'equip de mestres del cicle. 
• Portar l'ordre del dia en les reunions de cicle. 
• Gestionar i coordinar sortides, colònies, festes i altres activitats complementàries. 
• Proposar temes pedagògics per tractar en claustre o en cicle. 
• Vetllar per l’actualització de les activitats dels cicles al web del cicle. 

2.3.3. Coordinador/a LIC (de llengua, interculturalitat i cohesió social del 
centre) 

- El coordinador LIC recau actualment en la persona que té la plaça d’educació especial. 
- Per tal de potenciar el Pla per a la llengua i la cohesió social el coordinador/a de llengua, 
interculturalitat i cohesió social, nomenat pel director/a del centre, ha de desenvolupar 
les funcions següents: 
� Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a LIC, actuacions 
per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua 
catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 
� Assessorar l'equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents d’organització 
del centre (PEC, PLC, NOFC, PdC, Pla d’ acollida i integració, programació general anual 
del centre, etc.) i en la gestió de les actuacions que fan referència a l’acollida i integració 
de 
� L’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió i a la promoció de l’ús de 
la llengua, l’educació intercultural i la convivència en el centre. 
� Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la 
convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la 
participació de l’alumnat i garantint ne la igualtat d’oportunitats. 
� Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc 
d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les 
actuacions dels professionals externs que hi intervenen. 
� Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla educatiu 
d’entorn. 
� Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, per 
delegació de la direcció del centre. 
 

2.3.4. Coordinador/a de Riscos Laborals 

- El nomenament recaurà en funcionaris/funcionàries docents en servei actiu i amb 
destinació definitiva en el centre, amb formació en la matèria o que estiguin assistint a 
algun dels cursos de formació en seguretat i salut laboral de nivell bàsic (30 h.) 
- Es renovarà cada dos anys. 
- Desenvoluparà les següents tasques: 
� Col·laborar amb la direcció en l’elaboració i implantació del pla d’emergència, i en la 
planificació i realització dels simulacres d’evacuació. 
� Revisar periòdicament la senyalització del centre, telèfons i altres aspectes relacionats 
amb el pla d’emergència. 
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� Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat 
complementària a les revisions oficials. 
� Promoure  actuacions d’ordre i neteja dels espais. 
� Complimentar i trametre als Serveis Territorials el full de notificació d’accidents. 
� Col·laborar amb els tècnics del servei de prevenció de riscos laboral en la investigació 
dels accidents que es produeixin en el Centre Docent. 
� Col·laborar amb els tècnics de servei de prevenció de riscos laborals en l’avaluació i el 
control dels riscos generals i específics del centre. 
- Coordinar la formació dels membres del Claustre del Centre en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 
- Col·laborar amb el claustre pel desenvolupament dins del currículum de l’alumnat dels 
continguts de prevenció de riscos. 

2.3.5. Coordinador/a TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació) 

- Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ofereixen múltiples recursos per a 
l’acció didàctica i per a l’aprenentatge de l’alumnat, i esdevenen un element de motivació, 
de dinamització, d'adquisició de les competències bàsiques i, en especial, de la 
competència digital.  
- Desenvoluparà les següents funcions: 

� Proposar a l’equip directiu del centre els criteris per a la utilització i  adquisició de 
nous recursos. 

� Coordinar la Comissió TAC (Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement) del 
centre.  

� Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar el professorat 
en la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC del centre. 

� Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i equipaments informàtics i telemàtics 
del centre. 

� Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments 
informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació 
permanent en aquest tema. 

� Assistir als Seminaris TAC i a les jornades tècniques, i  traspassar la informació al 
claustre; si cal es posarà en l’ordre del dia d’un dels claustres. 

� Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació amb els recursos 
TIC que li pugui assignar el Departament d’Ensenyament. 

2.3.6. Coordinador d’Escoles Verdes 

Desenvoluparà les següents tasques: 
� Conduir les reunions de la comissió d’escoles verdes. 
� Vetllar per l'acompliment dels acords presos pels diferents òrgans del centre. 
� Coordinar les sortides que es programen en el marc de les actuacions conjuntes 

del projecte Escoles Verdes. 
� Coordinar activitats intercicles. 
� Fer d’enllaç amb l’equip directiu. 
� Altres funcions que li encarregui l’equip directiu. 

- El càrrec es renovarà cada any i serà elegible les persones que formen part de la 
comissió d’Escoles Verdes. 

2.3.7. Coordinador/a de projectes d’innovació o altres projectes 

En cas que l’escola participi en un Projecte d’innovació o altres projectes, hi haurà una 
comissió que estarà coordinada per un/a mestre/a que designarà l’equip directiu. Aquest 
càrrec serà necessari mentre es participi en el projecte.  
Desenvoluparà les següents funcions: 
- Coordinar i gestionar el projecte. 
- Assistir o delegar, si s’escau, a les reunions, trobades... amb altres escoles que també 
participen i/o comparteixen el mateix projecte. 
- Elaborar la memòria anual i la de final del projecte, tenint en compte la normativa. 
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2.4. Atenció a la diversitat: SEP, Reforç i Ed. Especial 

Conceptes i criteris sobre les diferents eines que l’escola té per atendre la diversitat. 
 
• Reforç. Els alumnes de reforç treballaran els mateixos continguts que la resta del 

grup classe però adaptats a les seves necessitats. Poden utilitzar aquest recurs 
alumnes que presentin mancances com alumnes d’altes capacitats. Una vegada 
assimilat el contingut pel qual l’alumne ha format part del grup de reforç podrà 
reincorporar-se a la dinàmica general. 

• Servei Escolar Personalitzat Extern (SEP extern). S’utilitzarà aquest recurs per 
reforçar habilitats o estratègies d’estudi. S’oferirà a qualsevol alumne que ho necessiti 
sempre que ell i la seva família hi mostrin un interès i bona predisposició.  

• No s’oferirà el reforç ni SEP a alumnes de NEE excepte si estan en una situació que no 
els permeti utilitzar serveis externs. 

• Pel que respecte un Pla individualitzat (PI), no es duran a terme si abans no s’ha 
fet una repetició de nivell o una adaptació metodològica d’aula. 
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2. RECURSOS HUMANS 

2.1. Drets i deures del professorat del centre 

2.4.1. Drets del professorat 

a) Els reconeguts amb caràcter general per als funcionaris i personal docent en funció de 
la pròpia situació contractual. 
 
b) Autonomia dins el seu curs o àrea per decidir el mètode a emprar, a fi d'assolir els 
objectius del Projecte Curricular de centre, sense detriment del treball coordinat a nivell 
de curs, cicle i conjunt d'escola. 
 
c) Respecte a la seva dignitat personal i professional. Ser tractat/da amb respecte per la 
resta de la comunitat educativa. 
 
d) Rebre informació de la gestió del centre per mitjà de la direcció, del Claustre i/o de la 
representació als òrgans col·legiats. 
 
e) Dret a la lliure reunió, tant per tractar d'assumptes laborals com pedagògics. 
 
f) Assistir i participar a totes les reunions de Claustre amb veu i vot, així com a totes les 
reunions de Cicle, Comissió o altres òrgans col·legiats del centre. 
 
g) Presentar la seva candidatura a qualsevol dels òrgans unipersonals i col·legiats del 
centre, atenent els requisits legals establerts. 
 
h) Convocar els pares, mares o responsables legals dels alumnes, individualment o 
col·lectiva, per tractar d'assumptes propis de la seva educació. 
 
i) Participar activament en la gestió del centre, personalment o a través de la seva 
representació. 
 

2.4.2. Deures del professorat. 

a) Elaborar les programacions de curs a partir del PCC del centre. 
 
b) Realitzar les funcions per les quals ha estat escollit/da. 
 
c) Autoavaluar periòdicament la seva activitat educativa i elaborar les conclusions que 
formaran part de la memòria anual del centre. 
 
d) Omplir degudament tota la documentació del curs o cicle corresponent i també de 
l'expedient acadèmic de cada alumne/a. 
 
e) Col·laborar en el compliment de les decisions aprovades pels òrgans col·legiats 
relatives a la funció docent. 
 
f) Portar sota la seva responsabilitat la formació del grup-classe, i altres grups que li han 
estat encomanats. 
 
g) Prendre part, juntament amb el seu grup d'alumnes, en les activitats programades en 
la Programació General de centre. 
 
h) Mantenir amb pares, mares i alumnes un clima de col·laboració en les reunions o 



NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

Curs 2013-14 Pàgina 18 

 

entrevistes periòdiques programades a aquest efecte. 
 
i) Desenvolupar una avaluació contínua de l'alumnat. 
 
j) Conèixer l'entorn en què es mou el seu alumnat. 
 
k) Corregir les conductes anòmales de qualsevol alumne/a, sigui dins o fora de la classe. 
 
l) Assistir amb puntualitat a les classes i reunions de les quals sigui membre. 
 
m) Comunicar les absències que puguin ser previstes a l'Equip Directiu amb temps 
suficient. 
 
n) Deixar activitats preparades per a les absències sobrevingudes. 
 
o) Complir els deures que estableix la llei vigent, així com les normes que es preveuen en 
el present Reglament. 
 

2.4.3. Horaris del professorat 

Veure instruccions del Departament. 

2.4.4. Adscripció del professorat als cursos  

2.4.4.1.Criteris d’adscripció 
 
Els/les mestres valoren, reunits en claustre, el nivell en el qual poden treballar el curs 
següent, sempre seguint els següents criteris: 
� 1r. Es procurarà que cada mestre-tutor d'educació infantil i primària romangui dos 
cursos seguits amb el mateix grup d'alumnes.  
� 2n. A continuació, triaran grup-classe la resta de mestres tenint en compte el següent 
ordre: 

� Els mestres de l'equip directiu que hagin romàs un mínim de tres cursos en el 
càrrec sense tutoria i els correspongui escollir una tutoria 

� Els mestres definitius en el centre, per la seva condició d'estabilitat. 
� Mestres provisionals / Mestres amb comissió de serveis (segons l'antiguitat en el 

centre) 
� Interins i substituts 

� 3r. En cas d'empat, valdrà el criteri d'antiguitat en el centre. 
� 4t. L'equip directiu sempre tindrà la darrera paraula a l'hora de repartir els cursos. 
 

2.4.4.2.Mestres sense tutoria 
- No es donarà el cas de què sobre un mateix mestre recaigui tutoria, especialitat i càrrec 
directiu de no ser que el propi mestre implicat no hi mostri impediments. 
 
- Els mestres sense tutoria quedaran adscrits a un cicle i participaran i col·laboraran en 
totes les seves activitats: reunions de cicle, festes, sortides, colònies, etc. 
 

2.4.4.3.Mestres especialistes 
- Els mestres especialistes de Música, Anglès, Ed. Física o Ed. Especial que hagin d'ocupar 
una tutoria, se situaran a partir de 3r. de Primària. 

 

2.4.5. Substitucions de curta durada 

Les absències de mestres seran cobertes amb els següents criteris ordenats per ordre de 
prioritat: 
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1. Desfer el reforç del curs o l’EE (si no són alumnes PI o casos atesos individualment) 
2. Desfer el reforç del cicle 
3. Hores de càrrec de l’equip directiu o altres càrrecs 
4. Reforç d’un altre cicle i l’EE d’un altre cicle 
5. Ajuntar classes 
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2.2. Drets i deures de l'alumnat 

 

2.4.6. Deures de l'alumnat 

 
a) Deure de respecte als altres, és a dir, a l'exercici dels drets i les llibertats dels 
membres de la comunitat escolar. 
  
B) Deure d'estudi. Aquest deure bàsic es concreta en l'obligació de: 
- Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació 
general del centre i respectar els horaris establerts. 
- Dur a terme les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de les seves funcions 
docents. 
 - Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels companys en les activitats 
formatives.  
 
C) Deure de respectar les normes de convivència, la qual cosa implica: 
- Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, 
com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat 
educativa, 
- No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe 
o per qualsevol altra circumstància personal o social. 
- Respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d'acord amb la legislació vigent, 
- Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del 
centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l'activitat 
escolar. 
 
- Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del 
centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, 
d'acord amb el procediment que estableixen les normes d’organització i funcionament del 
centre, i la legislació vigent. 
- Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per 
tal d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de la tutoria i l'orientació i 
de la convivència en el centre, 
- Respectar les normes d’organització i funcionament del centre, presentades en aquest 
document, 
- Propiciar un ambient de convivència positiu i respectar el dret de la resta de l'alumnat al 
fet que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules.  
 

2.4.7. Drets de l'alumnat 

a) Dret a rebre una formació que permeti aconseguir el desenvolupament integral de 
la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats 
en la nostra societat i de qualitat. 

b) Dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, 
per la qual cosa se l'ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord amb 
els objectius i continguts de l'ensenyament.  

c) Dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a la 
llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en relació amb aquelles 
creences i conviccions.  

d) Dret a la integritat i la dignitat personal, és a dir, dret a: 
- El respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat 
personal, 
- La protecció contra tota agressió física, emocional o moral. 
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- Dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene 
adequades, 
- un ambient de convivència que fomenti el respecte i la solidaritat entre els 
companys, 
- El fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota aquella informació de què 
disposin, relativa a les seves circumstàncies personals i familiars.  

e) Dret a participar en el funcionament i la vida del centre mitjançant el sistema de 
representació de l'alumnat (els delegats), el funcionament d'un consell de delegats i la 
representació de l'alumnat en el Consell Escolar del centre.  

f) Dret a reunir-se en el centre i a associar-se, així com a la formació de federacions i 
confederacions pròpies.  

g) Dret a rebre informació dels seus representants i dels de les associacions d'alumnes 
sobre les qüestions pròpies del seu centre i sobre aquelles que afectin altres centres 
educatius.  

h) Dret a la llibertat d'expressió, a manifestar les seves opinions, individualment i 
col·lectiva, amb llibertat, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat 
educativa i del respecte que, d'acord amb els principis i drets constitucionals, 
mereixen les persones.  

i) Dret a una orientació escolar i professional que estimuli la responsabilitat i la 
llibertat de decidir d'acord amb les seves aptituds, les seves motivacions, els seus 
coneixements i les seves capacitats.  

j) Dret a la igualtat d'oportunitats, és a dir, a rebre els ajuts necessaris per 
compensar possibles mancances de tipus personal, familiar, econòmic o sociocultural, 
amb la finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat 
d'oportunitats real.  

k) 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.  

l) Dret a la protecció dels drets de l'alumnat. 
 
Normativa: 
- Decret 221/2000, de 26 de juny, pel qual es modifica el Decret 266/1997, de 17 
d'octubre, sobre drets i deures dels alumnes dels centres de nivell no universitari de 
Catalunya. (DOGC núm. 3175). 
- Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la 
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. (DOGC núm. 4670). 
- Llei  d’Educació de Catalunya aprovada el 7 de juliol de 2009 i el Decret d’autonomia de 
Centre aprovat el 3 d’agost de 2010. 

 

2.3. Drets i deures de les mares i els pares. 

2.4.8. Drets de pares i mares. 

a) Participar en la gestió del centre, en el marc dels òrgans de representació i en les 
reunions de classe, de conformitat amb la legislació vigent, sense cap marginació per 
creences, raça o religió. 
 
b) Ser atesos pels professors i tutors dels seus fills/filles en els horaris fixats en la 
Programació General de centre. 
 
c) Ser atesos per l'Equip Directiu del centre dins l'horari establert. 
 
d) Assistir a les reunions convocades segons el Pla Anual del centre. 
 
e) Rebre informació correcta i puntual del comportament i activitat acadèmica del seu fill. 
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f) Rebre informació correcta i puntual de l'organització i aplicació pràctica del sistema 
educatiu vigent. 
 
g) Pertànyer a l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes. 
 
h) Col·laborar en l'organització de les activitats extraescolars programades. 
 
i) Defensar els seus drets respecte l'educació dels seus fills, dintre el marc del present 
Reglament i de la legalitat vigent. 
 
j) Elegir i ser elegit membre del Consell Escolar o d'altres òrgans de representació de 
pares i mares. 
 
k) Ser tractat amb respecte i sense vexació per part de la resta de la comunitat escolar. 
 

2.4.9. Deures de mares i pares 

a) Acceptar els objectius i els principis expressats al Projecte Educatiu de l'escola i la 
normativa recollida a les Normes Organitzatives i de Funcionament del Centre, com també 
els mecanismes previstos per fer-ne la modificació. 
 
b) Col·laborar amb els professors i altres òrgans educatius per al millor desenvolupament 
de les activitats de l'escola. 
 
c) Fer créixer en els seus fills actituds favorables a l'escola. 
 
d) Assistir a les convocatòries individuals o col·lectives dels professors, tutors o d'altres 
òrgans del col·legi, per tractar els assumptes relacionats amb la conducta o rendiment 
dels seus fills. 
 
e) Vigilar la neteja personal i el vestit adequat del seu fill. 
 
f) Comunicar a l'escola malalties infecto-contagioses o parasitàries que pateixi el seu fill. 
 
g) Assumir els acords presos pels òrgans col·legiats del centre a través dels seus 
representants. 
 
h) Justificar adequadament les absències i els retards dels seus fills davant el seu  tutor 
de la classe o Direcció. 
 
i) Facilitar als seus fills els mitjans adients per portar a terme les activitats indicades pel 
professorat. 
 
j) Complir tots els punts establerts a la Carta de Compromís Educatiu. 
 

2.5. Personal de serveis 

2.5.1. Neteja i manteniment 

- L'Ajuntament té cura del manteniment, neteja i conservació dels béns mobles i 
immobles del centre. 
- L'Ajuntament disposa d'un servei diari de neteja al centre i els seus exteriors. El 
personal de neteja està sota la seva responsabilitat. 
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2.5.2. Conserge 

L’ajuntament posa a disposició de l'escola una persona de manteniment que fa tasques de 
consegeria i de manteniment de l’escola. Les tasques que se li han assignat són les 
següents: 

2.5.2.1.Jornada i horari 
- La jornada i l’horari de la plaça de consergeria ve determinada pel cap de personal de 
l’Ajuntament. 
 

2.5.2.2.Tasques generals a realitzar pel conserge 
� Vigilància i manteniment de les instal·lacions del centre (mantenir neta l'entrada 
principal de l'edifici de primària, buidar les papereres del pati, separar els residus, sempre 
que calgui, regar els arbres del pati gran i petit, regar el pati dels petits per tal que no hi 
hagi pols, avisar que portin sorra nova pel sorral abans que quedi buit, regar les plantes 
d'interior...). 
� Manteniment de l’hort i de les zones enjardinades.  Cuidar les plantes ornamentals, 
regar-les, plantar flor de temporada, tallar l’herba…..  així com tenir cura de les plantes 
d’interior. 
� Tasques de manteniment general de les instal·lacions escolars: 

� Pintar portes, finestres, armaris, parets, porteries, pista, mobiliari exterior… 
� Posar endolls, canviar fluorescents, penjar quadres, canviar mobiliari, posar suros, 

arreglar avaries, muntar prestatges, revisar i mantenir la tanca, revisar i canviar 
les aixetes i les cisternes dels wc amb un nou sistema d’estalvi d’aigua,….. 

� Custodia dels equipaments, del material i del mobiliari del centre. Derivar-lo als cicles 
si convé. 
� Control de l’entrada i sortida de persones al centre (alumnes, públic…). 
� Control de les revisions corresponents i acompanyar als industrials per les instal·lacions 
escolars. 
� Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre, derivar-les 
convenientment, pares-mares que venen a buscar alumnes, acompanyar els nens que 
arriben fora d’hores, atendre editorials, donar informació. 
� Utilització i manipulació de màquines reproductores, fotocopiadores, faxos i similars. 
� Realització d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i 
funcionament pròpies d’aquest. 
� Obertura i tancament del centre: 
Matí:  
Obrir: 08.50 h. 
Tancar: 09.15 h.  
Migdia:   
Obrir: 12.20  
Tancar: 12.45 h.  
Tarda:  
Obrir: 14.50 h.  
Tancar: 15.15 h.  
Obrir: 16.25 h.  
Tancar: 16.45 h. sempre i quan no hi hagi activitats extraescolars.  
*Tancar portes de patis i edificis de tota l’escola: 18 h  
 
� Cura i custodia de les claus de les diferents dependències. 
� Control de les instal·lacions, equipaments i mobiliari i comunicació a la direcció o a la 
secretaria del centre de les anomalies que s’hi puguin detectar quan el seu estat, ús i 
funcionament. 
� Posada en funcionament i tancament de les instal·lacions de llum, aigua, gas, calefacció 
i dels aparells (fotocopiadores, faxos…) que s’escaiguin, d’acord amb els encàrrecs rebuts. 
� Control de la temperatura de l’aigua, de la caldera, de les aules i del centre, neteja de 
la calç de les aixetes. 
� Realització de fotocòpies, enquadernacions senzilles, etc…, sobre material propi de 
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l’activitat del centre. 
� Trasllat de mobiliari i aparells que pel seu volum i/o pes no requereixi la intervenció de 
serveis especialitzats. 
� Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del normal funcionament 
del centre. 
� Primera atenció telefònica, els dies que no hi ha l’auxiliar administrativa, i fer la 
derivació pertinent. 
� Omplir les ordres de treball usant el suport informàtic. 
� Col·laborar amb el personal docent en l’organització d’activitats al centre que 
requereixin la seva intervenció. 
� Preparar l’espai i el mobiliari adequat en cas d’activitats no comuns al centre. 
� Cura i endreça del taller. 
 

2.5.3. Personal administratiu 

 
2.5.3.1.Jornada i horari 

- La jornada de treball del personal auxiliar és la que s’estableix l’article 3 del Decret 
188/2003, d’1 d’agost (DOGC 3942, de 07/08/2003), de 37’5 hores setmanals, llevat del 
període comprés entre l’1 de juny i el 15 de setembre, durant el qual la jornada és de 35 
hores setmanals.  

 
2.5.3.2.Tasques generals a realitzar pel personal auxiliar administratiu 

� Gestió administrativa del processos de preinscripció i matriculació d’alumnes. 
� Gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres escolaritat, expedients 
acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències,… 
� Gestió administrativa i 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 llistats i relacions. 
� Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui en cada 
cas: winpri, SAGA o d’altres). 
� 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 document comptables simples. 
� Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast ( 
disposicions, comunicats…). 
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3. RECURSOS MATERIALS 

3.1. Mobiliari i material 

El mobiliari i material escolar no fungible del centre s'haurà de relacionar en l'Inventari 
General d'Escola. S'especificarà el tipus de material, el nombre d'unitats i l'estat de 
conservació. Periòdicament es farà un repàs a aquest material i se'n farà una actualització 
amb les altes i baixes que s'hagin produït. 
Quan s’adquireixi un equipament inventariable, cal notificar les seves característiques        
(marca, model …) a l’equip directiu. En cas de donar de baixa algun equipament, se 
seguirà el mateix procediment. Cada comissió haurà de revisar l’inventari anualment. 

3.2. Utilització dels espais escolars 

L'escola, a més dels espais-aules, compta amb altres dependències. A començament de 
curs es farà un horari de cada espai a utilitzar pels diferents grups classe que s’aprovarà 
en claustre i s’afegirà a la Programació Anual de centre. També es farà un horari 
d’utilització dels espais en les hores extraescolars organitzades pels membres de l’AMPA. 
En el cas que alguna entitat del poble sol·liciti la utilització d’algun espai del centre, 
s’haurà de dirigir a l’ajuntament i posteriorment a la direcció del centre per preveure la 
seva utilització i acordar les normes que la regiran. 

3.3. Ús i conservació de les instal·lacions del centre 

3.3.1. Sobre la utilització de fotocopiadora-impressora 

 
La fotocopiadora funciona a través d'un codi. Els codis poden correspondre a: 
• Nivells, per a fotocòpies que van adreçades als alumnes d'aquest nivell. Es pagaran 

amb diners de quotes. 
• Escola, per a fotocòpies de documents oficials, de gestió, adreçats a tota la 

col·lectivitat, informes als pares, etc. Es pagaran amb fons d'escola. 
• Particulars, de cada mestre/a o altre personal vinculat a l'escola. Es pagaran amb 

diners personals, al preu que la direcció hagi fixat, d'acord amb el seu cost aproximat. 
 
Els codis seran assignats pel director/a o el secretari/a que seran els responsables de la 
comptabilitat. 
Cada mestre/a és responsable del codi que té assignat. 

3.3.2. Normes d’ús de l’Aula Salina (de Ciències  i laboratori) 

Els mestres que utilitzin l’aula hauran de vetllar per tal que: 
� Es mantingui l’ordre dins l’aula. 
� Les eines i material han de quedar endreçades quan s’acaba la sessió. 
� En acabar la sessió l’aula ha de quedar neta, i per aquesta finalitat hi haurà estris de 
neteja tancat en un wc fora de l’accés dels alumnes. 
�  Tot el material que els cicles necessitin tenir a l’aula restarà endreçat en el lloc 
assignat a cada cicle. 

 
En cas de desperfectes: 
� El mestre/a que detecti algun desperfecte  ho comunicarà a la persona responsable de 
l’aula. 

3.3.3. Sobre la utilització de l’aula TIC 

Durant el curs 2002-03 es va fer el projecte sobre les noves tecnologies i es van tornar a 
revisar les normes d’utilització de l’aula d’informàtica, les quals van ser aprovades en 
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claustre i en Consell Escolar aquest mateix curs 2002-03. Durant el curs 2008-2009 es va 
instal·lar el Projecte Heura (cablatge i wifi) i  es van actualitzar algunes normes. 
 

3.3.3.1.Normes de funcionament de l’aula TIC 
� És un espai d’ús comú on poden accedir tots els alumnes i mestres de l’escola. 
� Cada mestre/a serà responsable de l’activitat que hi realitzi amb els alumnes. 
� A principi de curs es farà un horari d’ús de l’aula en el qual hi figuraran unes sessions 
fixes assignades a cada curs. Les altres hores podran ser utilitzades lliurement quan es 
consideri oportú; es col·locarà el “cartellet” del curs corresponent a l’horari que hi ha a 
l’aula d’informàtica, d’aquesta manera si un altre mestre vol utilitzar l’aula podrà 
comprovar quines hores queden lliures.  
� Cada curs a l’escola es nomenarà un/a coordinador/a coordinador TIC que serà ajudat 
per la comissió TAC (veure funcions a l’apartat de coordinacions) 
� Els/les alumnes no poden ser a l’aula sense cap mestre/a responsable. 
 

3.3.3.2.Normes generals d’ús de l’aula 
- Els mestres que utilitzin l’aula hauran de vetllar per tal que: 
� Es mantingui l’ordre dins l’aula. 
� Els ordinadors s’obrin i es tanquin correctament. 
� No es consumeixi cap tipus d’aliment ni beguda dins l’aula. 
� No s’utilitzin USB, CD aliens a l’escola... que puguin ocasionar problemes de virus. 
� Els alumnes de cicle superior si és necessari podran utilitzar el llapis de memòria USB 
sota la supervisió del mestre/a. 
� No s’accedeixi a Internet per a finalitats no educatives. 
� En acabar la sessió tot el maquinari (teclat, ratolí...) i el mobiliari (taules i cadires) 
quedi ben col·locat. 
 

3.3.3.3.Com es guarden els documents, programes... 
- La xarxa facilita que es pugui guardar i accedir a la informació des de diversos 
ordinadors.  
- Hi ha tres perfils d’usuari bàsics: 

- Argo: Alumnes 
- Prof: per a mestres. 
- Super: per a coordinador TIC i comissió informàtica. 

- Hi ha les següents unitats: 
� Unitat S: Hi ha els programes educatius que estan compartits en xarxa. És una 
unitat de lectura. 
� Unitat T: Unitat on els alumnes poden guardar els seus documents, dins els 
respectius directoris de CURSOS. És una unitat de lectura i escriptura. 
� Unitat P: Unitat reservada exclusivament al professorat per tal de guardar-hi 
informació d’Escola. Normalment està oculta. S’hi accedeix a través del menú “Inicio”, 
cal donar una clau. És una unitat de lectura i escriptura. Només s’hi accedieix des de 
Prof i Super. 

 
- Al llarg del curs caldrà vetllar per tal que la informació que es desi quedi dins les unitats 
i els directoris (carpetes) assignats. 
- A final de curs caldrà fer una neteja de documents i es guardaran els que es cregui 
necessaris en CDs. 
 

3.3.3.4.En cas de desperfectes 
� El mestre/a que detecti algun desperfecte en el maquinari o que el programari no 
funcioni ho comunicarà a la comissió d’informàtica. 
� Quan el desperfecte no es pugui arranjar amb els mitjans que disposa l’escola, el coordinador 
d’informàtica ho comunicarà, el més aviat possible, a l’empresa encarregada del manteniment.. 
� Caldrà vetllar per tal que els cartutxos de tinta o toner es reciclin. 
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3.3.3.5.Per tal d’evitar l’entrada de virus 
� La comissió d’informàtica, d’acord amb el tècnic de manteniment,  vetllarà per tal 
que les versions d’antivirus estiguin actualitzades. 
� Quan es guardin documents d’Internet, caldrà que l’antivirus estigui actiu. Es 
recomana no obrir cap fitxer de naturalesa i/o procedència poc clara. 
� No es permetrà que els alumnes portin disquets de casa per treballar-hi. 
� Quan un mestre/a detecti que hi ha un virus ho comunicarà a la comissió 
d’informàtica. 
� En cas de  no poder-ho solucionar, el coordinador d’informàtica farà les gestions 
necessàries amb l’empresa encarregada del manteniment. 

 
3.3.3.6.Com posar en funcionament l’aula 

� El servidor Argo1 està situat a l’Arxiu. 
� Primer cal assegurar que el servidor estigui obert. 
� A l’aula TIC, Per tal que els ordinadors i altres perifèrics puguin funcionar cal tenir la 
corrent connectada. 
� Primer cal pujar els dos interruptors que donen pas al corrent. 
� Cada matí caldrà realitzar aquest procés. La comissió d’informàtica o l’equip directiu 
seran els encarregats de posar en funcionament el servidor  
� Els altres ordinadors i els perifèrics (un cop obert el servidor) s’obriran, si és 
necessari. Primer es començarà pels ordinadors que són servidors d’impressores i 
estan situats a l’Aula TIC. 
� Els mestres que assisteixin a l’aula amb un grup d’alumnes s’encarregaran de posar 
en funcionament els ordinadors clients i els perifèrics que necessitin. 

 
3.3.3.7.Com tancar els ordinadors i perifèrics 

� Es recomana apagar l’ordinador i el monitor quan no s’utilitzin. 
� Cal finalitzar de forma correcta les sessions de treball, sortint tal com està previst 
en cadascun d’ells. 
� Cada matí i  tarda, cal deixar tots els ordinadors tancats i el corrent desconnectat. 
Impressores, Scanners... no cal apagar-los. 
� L’últim ordinador que cal apagar és el servidor Argo-1, situat a l’arxiu.  
� Cada dia, l’últim mestre que realitzi una activitat amb el seus alumnes serà el 
responsable de tancar els ordinadors. No podrà tancar el servidor sense comprovar 
que a l’ordinador del despatx no hi ha cap mestre treballant. 
� L’últim mestre/a que treballi a l’aula o al despatx haurà de tenir cura que els 
ordinadors estiguin tancats. Desconnectarà els dos interruptors generals que hi ha a 
l’aula (només caldrà fer-ho a la tarda) i per últim tancarà el servidor situat a l’arxiu. 
� A principi de curs es confegirà un horari amb els/les mestres responsables de 
tancar els ordinadors. 

 
3.3.3.8. Protecció contra tempestes 

� Es recomana que en cas de perill de tempestes, i en èpoques d’absència 
perllongada (vacances) es desconnectin els equipaments del corrent elèctric i el router 
de la línia telefònica per prevenir possibles danys deguts a les tempestes. 

 

3.3.3.9.Normes d’ús de l’aula en horari extraescolars 
� L'aula TIC de l’Escola Mare de Déu de Montserrat podrà ser utilitzada per a 
realitzar-hi activitats extraescolars. 

 
� L'ús de l'aula TIC en horari extraescolar suposa l'acceptació de les normes que a 
continuació s'esmenten: 

 
1) L’escola podrà comunicar a l’AMPA quins són els interessos que l’escola té respecte a 

la informàtica educativa, per tal  que la persona que faci aquesta activitat pugui oferir 
als nens uns programes que més endavant els anirà bé 
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2) Caldrà elaborar un projecte on figuri l'activitat que s'hi realitzarà, l'horari, el nombre 
d'alumnes, edat ....... 

3) Se’n podrà fer ús en l’horari que s’acordi. Durant la darrera setmana de cada trimestre 
escolar no se n'hi podrà realitzar cap activitat extraescolar, si coincideix amb l’hora de 
permanència dels mestres. Al començament de curs es donarà un horari al monitor de 
l’activitat per tal que es pugui programar les sessions tenint en compta les necessitats 
de l’escola, els alumnes i els mestres. 

4) El nombre màxim d'alumnes serà de dos per ordinador. 
5) El/la responsable de l'activitat extraescolar haurà de posar-se amb contacte amb el/la 

coordinador/a TIC del centre abans d'iniciar l'activitat per tal de rebre tota la 
informació necessària per al funcionament general de l'aula. 

6) Per tal d'evitar la introducció de virus informàtics:  
 * Si és necessari, amb previ acord amb el/la coordinador/a TIC es podrà guardar 
informació al disc dur dels ordinadors, en el directori que s'acordi (unitat T). 
7) El/la responsable l'activitat extraescolar vetllarà per tal que: 
� Es mantingui l'ordre dins l'aula. 
� Els ordinadors s'obrin i es tanquin correctament. 
� Es faran aquelles activitats que són  específiques de l'aula . 
� No s'hi consumeixi cap tipus d'aliment, beguda, etc. 
� Només s'utilitzaran disquets relacionats amb l'activitat extraescolar. 
� Ens connectarem  a Internet per a finalitats educatives. 
� Si es vol instal·lar algun programa nou es parlarà primer amb el coordinador/a TIC. 
� En acabar, tot el maquinari (ratolí, teclat....) i el mobiliari (taules i cadires) quedi ben 
col·locat. 
 
- Quan s'acabi cada sessió de l'activitat extraescolar el/la monitor/a encarregada de 
realitzar l'activitat, després de comprovar que tot està amb ordre, si no hi ha de venir 
ningú més a treballar, haurà de desconnectar els interruptors generals del corrent que hi 
ha a l'aula. 
 
- En cas que durant la realització de l'activitat es produeixi algun desperfecte: 
� El/la responsable ho haurà de comunicar a  la direcció o al coordinador/a TIC del 
centre. 
� L'entitat sol·licitant es farà responsable de les despeses econòmiques que es derivin de 
la reparació dels desperfectes. 
 
- Al llarg de cada curs escolar, l'entitat sol·licitant es farà càrrec del material fungible 
consumit: fulls, tinta o tòner d'impressora...  
 
- Aquestes normes es revisaran cada curs escolar i s'hi introduiran les modificacions que 
es creguin adients, de mutu acord. 
- Al final de cada curs es farà una valoració del funcionament de l’activitat. 

3.3.4. Sobre la utilització de la biblioteca 

Durant el curs 2011-12 es va fer el projecte Punt Edu de la biblioteca i fruit d’aquest 
projecte és el redactat d’aquesta normativa. 
El Punt Edu ha de durar 3 cursos, (2011-12,  2012-13 i  2013-2014) 
 

3.3.4.1. Normes de funcionament i ús de l’aula 
� És un espai d’ús comú on poden accedir tots els alumnes i mestres de l’escola. 
� A principi de curs es farà un horari d’ús de l’aula per al préstec, en el qual hi figuraran 
unes sessions fixes assignades a cada curs. Les altres hores podran ser utilitzades 
lliurement quan es consideri oportú; es col·locarà el  curs corresponent a l’horari, 
d’aquesta manera si un altre mestre vol utilitzar l’aula podrà comprovar quines hores 
queden lliures.  
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� Cada curs escolar es nomenarà un/a coordinador/a de la biblioteca que portarà a terme 
els objectius de la BE juntament amb els membres de la comissió (serà el mateix que el 
del Projecte Punt Edu, fins el 2014) . 
 
Per als mestres 
� Cada mestre/a serà responsable de l’activitat que hi realitzi amb els alumnes: 
� S’ha de mantenir l’ordre dins l’aula. 
� No es pot consumir cap tipus d’aliment ni beguda dins l’aula. 
� No es podrà accedir  a Internet per a finalitats no educatives (en el cas que hi hagi un 

ordinador a la biblioteca o bé si s’utilitzen els de l’aula d’ordinadors). 
 
� Els/les alumnes no poden ser a l’aula sense cap mestre/a responsable. 
 
Per als alumnes 

� Cal deixar l’aula ordenada (cadires ben col·locades, persianes baixades, llums 
apagats...) 

� A la biblioteca s’ha d’estar en silenci i mantenir un ambient d’estudi i treball. 
� Cal mantenir l’ordre dels llibres i deixar-los al prestatge corresponent: cicle, tema, 

col·lecció... 
� Els llibres i documents de la biblioteca s’han de tractar bé, evitant doblegar a 

trencar pàgines. 
� El servei de préstec s’ha de respectar, tant si és d’una o dues setmanes , depenent 

del cicle. 
� Cal portar el llibre el dia que toca, encara que no s’hagi pogut llegir i demanar 

pròrroga. 
 

3.3.4.2. En cas de desperfectes 
� El mestre/a que detecti algun desperfecte  ho comunicarà a la comissió. 

 
3.3.4.3.  Normes d’ús de l’aula en horari extraescolars 

� L'aula  de biblioteca de l’Escola Mare de Déu de Montserrat podrà ser utilitzada per 
a realitzar-hi activitats extraescolars. 

� L'ús de l'aula  en horari extraescolar suposa l'acceptació de les normes que a 
continuació s'esmenten: 

� L’escola podrà comunicar a l’AMPA quins són els interessos que l’escola té respecte 
a la biblioteca, per tal que la persona que hi faci alguna activitat pugui oferir als 
nens un ventall de documents adients a les seves necessitats. 

� Caldrà elaborar un projecte on figuri l'activitat que s'hi realitzarà, l'horari, el 
nombre d'alumnes, edat ... 

� El/la responsable de l’activitat extraescolar haurà de posar-se en contacte amb 
l’Equip directiu i el/la coordinador/a de biblioteca del centre abans d’iniciar 
l’activitat per tal de rebre tota la informació necessària respecte al funcionament 
general de l’aula. 

� El/la responsable l'activitat extraescolar vetllarà per tal que: 
� Es mantingui l'ordre dins l'aula. 
� Es facin aquelles activitats que són  específiques de l'aula . 
� No s'hi consumeixi cap tipus d'aliment, beguda, etc. 
� Quan s'acabi cada sessió de l'activitat extraescolar el/la monitor/a encarregada de 

realitzar l'activitat, comprovarà que tot està en ordre. 
� En cas que durant la realització de l'activitat es produeixi algun desperfecte: 
� El/la responsable ho haurà de comunicar a  la direcció o al coordinador/a de la 

biblioteca del centre. 
� L'entitat sol·licitant es farà responsable de les despeses econòmiques que es 

derivin de la reparació dels desperfectes. 
� Al llarg de cada curs escolar, l'entitat sol·licitant es farà càrrec d’abonar les 

despeses d’impressi ( fulls, tinta... )  
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� Aquestes normes es revisaran cada curs escolar i s'hi introduiran les modificacions 
que es creguin adients, de mutu acord. 

� Al final de cada curs es farà una valoració del funcionament de l’activitat. 

3.3.5. Coordinador/a de Projectes d’innovació o altres projectes que l’escola 
realitzi. (Projecte PUNT EDU: 2011 al 2014). 

 
En cas que l’escola participi en un Projecte d’innovació o altres projectes, hi haurà una 
comissió que estarà coordinada per un/a mestre/a que designarà l’equip directiu.  
Aquest càrrec serà necessari mentre es participi en el projecte.  
 
Durant el curs 2011-12 es va començar el projecte Punt Edu de la Biblioteca Escolar . 
El projecte Punt Edu ha de durar 3 cursos  (2011-12,  2012-13 i  2013-2014) i rep una 
subvenció econòmica del Departament d’Ensenyament. 
Dintre d’aquest projecte, també s’han de realitzar uns cursets telemàtics, durant els tres 
anys, referents a l’organització de la BE, el programa EPèrgam i altres continguts. 
A la nostra escola els realitzen dues mestres. 
Tant la comissió de la Biblioteca Escolar, com la del programa Punt Edu i la del Municipi 
Lector estan integrades gairebé per les mateixes persones, amb un coordinador de 
Biblioteca. 
 
Funcions del coordinador del Projecte d’Innovació:   
- Coordinar i gestionar el projecte. 
- Assistir o delegar, si s’escau, a les reunions, trobades... amb altres escoles que també 
participen i/o comparteixen el mateix projecte. 
- Elaborar , juntament amb les altres persones que realitzin el curs telemàtic,  la memòria 
anual i la de final del projecte, tenint en compte la normativa vigent. 
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4. LA SEGURETAT 

 
L’escola disposa de mesures de seguretat per prevenir riscos: 

4.1. Pla d’emergència 

- L’any 1995 es fa la llei de Riscos Laborals. L’any 2000 el Departament desenvolupa la 
llei i crea el servei de Riscos laborals.  
- L’escola disposa d’un Pla d’Emergència. Tot el document està a disposició del personal 
del centre. Cada curs escolar s’ha de revisar. 
- Tot el personal del centre l’ha de conèixer i està obligat a col·laborar en la part que li 
pertoca. 
- Es farà un simulacre durant el primer trimestre de cada curs. 
 

4.1.1. Els riscos poden ser interns o externs 

L’Ajuntament pot tenir el seu propi Pla de Protecció Civil; ells ens poden informar dels 
possibles riscos que podem patir. 
 

4.1.2. Actuacions davant amenaça de bomba 

� Normalment ho comuniquen telefònicament. 
� S’ha de prendre seriosament. 
� S’ha d’extreure la màxima informació del qui fa l’avís. Sobretot l’hora i el lloc. Deixeu-

lo parlar i extreure el màxim de detalls. 
� Aviseu immediatament als serveis exteriors. 
� Si es localitza l’artefacte, no s’hi ’ha d’acostar ningú. 
 

4.1.3. Pla d’emergència en cas d’incendi 

� Punt de concentració: cantonada del carrer Pompeu Fabra tocant a la plaça de 
l’església. 

� Hi ha una normativa sobre alarmes contra incendis. L’alarma ha de tenir una bateria, 
que en cas de no haver-hi llum elèctrica pogués sonar igualment. 

� S’ha de trucar al 112. 
� S’ha de fer un simulacre a l’any. 
� S’han de tancar totes les portes i finestres d’aquesta manera el foc i el fum triga més a 

arribar-hi. 
� A l’aula d’informàtica els extintors han de ser diferents, C02. 

4.1.4. Pla d’emergència en cas de nevades 

En cas de nevades que puguin posar en perill a qualsevol dels usuaris dels 
centres educatius, la tramitació a seguir per part de la direcció del centre serà la 
següent: 
1- Mantenir la normalitat acadèmica ha de ser l’objectiu principal en aquests 
casos.  
Servei de menjador. Si l’empresa adjudicatària del servei no pot arribar a l’escola, el 
director/a juntament amb l’encarregat del servei de menjador i l’empresa adjudicatària 
decidiran la suspensió d’aquests servei escolar i es comunicarà a les famílies afectades. 
2- Un cop avaluat el risc el director o directora del centre conjuntament amb 
l’alcalde/essa de l’Ajuntament prendran la decisió, d’acord amb el procediment 
aprovat pel propi Consell Escolar, i segons les actuacions previstes al pla d’emergències 
del centre i les directrius oficials facilitades pel Pla Neucat de la Generalitat de Catalunya.  
3- L’esmentada decisió sempre haurà de ser comunicada als Serveis Territorials 
de la següent manera: 
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Informar mitjançant correu electrònic a la Inspecció territorial d’Educació a la Catalunya 
Central (inspeccio_ccentral.educacio@gencat.cat) i a la direcció/secretaria dels Serveis 
Territorials (st_ccentral.educacio@gencat.cat). En cas que no sigui possible, cal 
comunicar-ho telefònicament a aquestes Unitats. 
- Introduir la informació als aplicatius informàtics que el Departament, en el seu cas, posi 
a la vostra disposició en cas d’emergències generalitzades. 
4- Es comunicarà a les famílies dels alumnes que les classes quedaran suspeses, 
mitjançant un avís al taulell informatiu. A fi d’agilitar la comunicació caldrà emprar els 
mitjans: 
a.1 Posar-lo al web del centre. 
a.2 Els tutors trucaran a les famílies del seu grup classe i els informaran de la suspensió 
de les classes, també es podrà utilitzar  SMS. Els mestres especialistes ajudaran en 
aquesta tasca als mestres tutors dels grups més nombrosos de l’escola. 
a.3 Correu electrònic. A les reunions de pares d’inici de curs es demanarà als pares que 
tinguin e-mail que el facilitin a la direcció del centre per casos d’emergència. 
5- Es comunicarà al personal docent i administratiu del centre que les classes 
quedaran suspeses, sense que això hagi d’implicar necessàriament el tancament 
del centre. En aquest cas, excepte quan sigui impossible o perillós, cal que els 
professionals assisteixin al seu lloc de treball (si més no, els que resideixen en el propi 
municipi amb menys dificultats). En tot cas, quan algun professor o qualsevol altre 
personal no pugui incorporar-se al centre per impossibilitat de desplaçar-se des de la 
mateixa o des d’una altra localitat, la direcció prendrà les mesures organitzatives 
adequades per garantir, dins del possible, la normalitat acadèmica. 
Per tant, en cas de qualsevol situació excepcional, la direcció del centre pot 
prendre mesures extraordinàries, a ser possible conjuntament amb l’Ajuntament 
i el Consell Escolar. Així mateix, sempre que es produeixi una incidència 
meteorològica que alteri la normalitat acadèmica caldrà efectuar una 
comunicació als Serveis Territorials. 
 

4.1.5. Avaluació inicial de riscos 

� Obligació de l’empresa 
� Implica als treballadors/res del centre (docents, administratiu, personal de 

suport, etc...) Alumnes no. 
� Qui fa l’avaluació de riscos?: Els tècnics en prevenció. 
� Metodologia que utilitzen: Sistema simplificat  d’Avaluació de Riscos Laborals. 
� Quins riscos s’avaluen?: 
 
Fases del procés: 
1. La visita del tècnic es comunica al centre que es farà l’avaluació inicial. I a més també 

es notifica a l'ajuntament que es farà l'avaluació inicial del centre en qüestió. 
2. Seguidament es comunica al claustre. 
3. A la visita del tècnic, l’ha d’acompanyar el/la director/a o el/la coordinador/a de riscos 

del centre. També pot assistir-hi el tècnic de l'Ajuntament. 
4. Revisarà: el Pla d'Emergència, les instal·lacions del centre, etc... 
5. L'ajuntament està obligat a fer les modificacions que calguin en matèria de prevenció. 
6. Quan s'ha fet la visita es fa un informe que s'envia a l'escola; amb els punts que s'han 

de solucionar. 
 
� Per controlar el manteniment cal fer tenir una carpeta on es guardin tots els 

comprovants de les revisions que fa l'ajuntament  en matèria preventiva al centre. 
� Qualsevol anomalia que el/la director/a o el/la coordinador/a de riscos trobi al centre 

l'ha de notificar a l'ajuntament per carta, l'escola es quedarà una còpia d'aquesta carta 
per tenir constància que s'ha fet la demanda. 

 
Un tomb per l'escola: 
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� Comandaments elèctrics principals: no hi pot haver-hi res al costat que pugui provocar 
un incendi. 

� Caldera: no hi pot haver res més on es trobi situada, si és de gas no pot tenir 
extintors automàtics a sobre. Els tubs del gas han d'estar pintats de color groc. 

� Llums d'emergència: s'han de revisar per l'empresa de manteniment. Els endolls han 
d'estar a 1m. 80cm. d'alçada. Els cables que tenen més d'un endoll s'ha d'anar molt 
alerta d'on es posen i com. 

 
Telèfon de la Delegació:  93 481 60 00  
 
� Els pictogrames de senyalització: al CRP hi ha un CD amb tota la senyalització que fa 

falta. 

4.1.6. Coordinador/a de Prevenció de Riscos Laborals  

- Veure apartat de coordinacions. 
 

4.2. Alarma 

L’Escola disposa d’un dispositiu d’alarma connectada amb la Policia Municipal.- Tel. 
938696400 - Cada mestre/a de l’escola sap el codi i el primer o l’últim d’arribar o marxar 
del centre l’ha de connectar o desconnectar, sigui personal de neteja, conserge o mestres. 

4.3. Malalties 

4.3.1. Els períodes de baixa, en cas de les següents malalties, seran: 

 
♦ Escarlatina: 7 dies des de l’inici  de la medicació. 
♦ Galteres (parotiditis): fins a la curació (mínim 9 dies). 
♦ Hepatitis: fins a la normalització de les anàlisis. 
♦ Polls: fins a la desaparició total de l’insecte i de les llèmenes, o un informe pediàtric 

d’innocuïtat. 
♦ Poliomielitis: 30 dies (els germans, 15 dies). 
♦ Rubèola: 4 dies des de l’inici de l’erupció. 
♦ Tosferina: 8 dies des de l’inici de la mediació. 
♦ Tuberculosi: fins que es disposi d’un informe pediàtric d’innocuïtat. 
♦ Varicel·la: fins a l’assecament de totes les lesions. 
♦ Xarampió: 7 dies des de l’inici de l’erupció. 

 
* Per poder administrar qualsevol medicament es necessita una autorització signada del 
pare-mare  o bé la recepta del pediatre, especificant l’horari i la dosi. (més endavant ja 
surt). 
 

4.3.2. Criteris de limitació d’entrada per als alumnes afectats de malaltia 
transmissible 

 
(“Orientacions sanitàries per als centres escolars”. Generalitat de Catalunya. Departament 
de Sanitat i Seguretat Social) 
 
Per tal de disminuir raonablement el risc de contagi a l’escola, els pares i mares hauran 
d’observar les següents normes d’actuació. 
 

♦ Brutícia o manca d’higiene personal 
♦ Febre 
♦ Diarrea líquida 
♦ Infeccions o nafres disseminades a la boca (Estomatitis) 
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♦ Erupcions i altres erupcions a la pell (exceptuant si duen l’informe del pediatre 
amb el diagnòstic on s’indica que no són contagioses). 

♦ Lleganyes amb pus groc (conjuntivitis purulenta) sense tractament. 
♦ Mal blanc (muguet) sense tractament. 
♦ Cucs, làmblies (parasitosis intestinal) sense tractament. 
♦ Pediculosi (polls) sense tractament. 

 

4.4. La farmaciola escolar 

- És el lloc on es guarda el material necessari per permetre l’actuació del professorat en 
cas de necessitar unes primeres cures. 
 
On ha d’estar: 
- En un lloc protegit de la llum, la calor i la humitat. 
- A l’abast de tothom qui hagi d’accedir, tancada però no amb clau. Preferentment, a 
nivell elevat, on no sigui accessible als alumnes més petits i propera a un punt d’aigua. 
 
Com ha de ser? 
Ha de ser un espai especialment dissenyat o bé un armariet o bé una caixa o un calaix 
que es pugui tancar. 
 
Què hi ha d’haver? 

� gases estèrils, millor en bosses individuals 
� sabó 
� cotó fluix 
� caixa de tiretes 
� esparadrap, preferiblement antial·lèrgic 
� benes de diferents mides (de 5 cm, 7 cm i 10 cm) 
� un termòmetre 
� tisores de punta rodona 
� pinces 
� antisèptic d’ús extern: povidona iodada 
� alcohol i/ o aigua oxigenada 
� sucre 
� sèrum fisiològic 
� un producte per alleujar la coïssor de les picades d’insectes 
� guants d’un sol ús 

 
Sempre s’ha de guardar el contingut en el seu envàs original, amb el seu prospecte si en 
porta 
i s’ha de vigilar periòdicament les dates de caducitat. 
 
Per a què serveix el contingut de la farmaciola? 
� Sabó: per netejar tota mena de ferides 
� Antisèptic iodat: per protegir les ferides un cop estiguin ben netes 
� Gases estèrils: per netejar i cobrir les ferides un cop s’ha posat l’antisèptic 
� Benes : per subjectar les gases estèrils que cobreixen la ferida neta. 
 
Com actuar en una ferida lleu ? 
1. Renteu-vos les mans amb aigua i sabó abans de començar la cura. 
2. Utilitzeu els guants d’un sol ús. 
3. Netegeu abundantment amb aigua i sabó la ferida de dins cap a fora. 
4. Trèieu els cossos estranys visibles: estelles , sorra… 
5. Si hi ha hemorràgia, premeu sobre la ferida amb una gasa o cotó durant tres minuts. 
6. Apliqueu-hi l’antisèptic iodat. 
7. Protegiu la ferida amb una tireta o una gassa (en aquest cas subjecteu amb una 
bena o esparadrap). 
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8. En acabar, renteu-vos les mans amb aigua i sabó. 
 

4.5. Administració de medicaments a alumnes 

- Per administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una 
recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom 
del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar 
un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o 
filla la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari 
lectiu (veure full a l’Annex). 

- És convenient que el centre mantingui en un únic arxiu les receptes o informes mèdics i 
els escrits d’autorització i prevegi qui ha d’administrar el medicament i, en l’absència 
d’aquesta persona, a qui correspon de fer-ho. 

- El personal del centre només podrà administrar una medicació quan això podria fer-ho el 
pare, mare o tutor legal, sense una formació especial; en cas contrari, si la medicació ha 
de ser administrada per personal amb una formació determinada, caldrà que el centre es 
posi en contacte amb el Centre d’Assistència Primària més proper. CAP DE SÚRIA Tel. 93 
8696086 

4.6. Actuació en cas d’accident en una activitat 
 
- Si un alumne/a és víctima d’un accident amb una lesió que no pot ser atesa pel propi 
personal del centre, serà atès per personal sanitari, en el lloc de l’accident o en 
l’establiment sanitari que els mestres considerin més idoni amb la targeta de la SS. 
Especificar si l’accident s’ha produït dins l’horari lectiu, en període interlectiu o en horari 
extraescolar. El nen/a estarà acompanyat en tot moment per un docent. 
 
- S’avisarà telefònicament al 112 o al 061 o al telèfon d’urgència que estigui en vigor, al 
centre en el supòsit que l’activitat es desenvolupi fora de l’escola, a la família i, a partir 
d’aquí, s’actuarà de manera coordinada. 

4.7. Prevenció del tabaquisme i de l'alcoholisme 

- Les mesures i accions per a la prevenció i assistència en matèria de substàncies que 
poden generar dependència estan regulades per la Llei 20/1985, de 25 de juliol de 1985 
(DOGC núm. 572, de 7.8.1985), modificada per la Llei 10/1991, de 10 de maig (DOGC 
núm. 1445, de 22.5.1991) i per la Llei 8/1998, de 10 de juliol (DOGC núm. 2686, de 
22.7.1998).  

- La Llei 42/2010, del 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de 
desembre, de mesures sanitàries per fer front al tabaquisme i reguladora de la venda, el 
subministrament, el consum i la publicitat dels productes de tabac (BOE 309, de 
27.12.2005) implanta mesures adreçades a la prevenció de les patologies derivades del 
consum de tabac. 

- La llei insisteix especialment en el paper modèlic dels professionals docents i sanitaris, 
en la seva tasca educativa, de sensibilització, conscienciació i prevenció mitjançant el 
foment d’estils de vida sense tabac. 

- D’acord amb tota la normativa esmentada, es prohibeix la venda i el subministrament de 
productes del tabac, i també fumar en totes les dependències dels centres docents, els 
serveis educatius i altres centres dependents del Departament d’Ensenyament 

- Aquesta prohibició afecta tots els centres docents, els serveis educatius i altres centres 
dependents del Departament d’Ensenyament, independentment de l’edat de l’alumnat i 
del tipus d’ensenyaments. 
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- La prohibició afecta el professorat, el personal d’administració i serveis i tota persona 
que estigui dins de qualsevol dels recintes esmentats. 

- La normativa preveu que els centres docents, serveis educatius i altres centres 
dependents del Departament d’Ensenyament i Universitats no tinguin àrees reservades 
per a fumadors. 

- La normativa vigent prohibeix fumar a menys de 50 m. De l’entrada de l’escola. 

- Tampoc no és permet el consum de begudes alcohòliques entre els alumnes o en la seva 
presència als centres docents. Es recorda que són alcohòliques totes les begudes amb 
més de 0,5 graus d’alcohol. La cervesa es considera beguda alcohòlica. 

- El director o directora ha de vetllar, mitjançant la participació del Consell Escolar, pel 
compliment de les mesures previstes en la normativa i la creació i el manteniment d’una 
cultura organitzativa que promogui un ambient saludable lliure de fum. 

- L’incompliment de la normativa serà degudament advertit i, si escau, sancionat, d’acord 
amb el règim disciplinari vigent.   
 

4.7.1. Ús d'imatges d'alumnes 

- L’accés de tots els centres educatius a internet i l’ús de les noves tecnologies que el 
Departament d’Ensenyament facilita que molts centres disposin de les seves pròpies webs 
i de mitjans de reproducció digitals. Això comporta que la imatge dels alumnes i de les 
alumnes pugui trobar-se a la xarxa. 

- Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i 
regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge, es fa necessari que, prèviament a la publicació a 
les pàgines web dels centres educatius d’imatges d’alumnes on aquests siguin clarament 
identificables, s’hagi d’haver obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals. 

- Per facilitar l’obtenció d’aquest consentiment de manera genèrica, el centre lliurarà als 
pares, mares o tutors legals de l’alumnat un model d’autorització i els ha d’informar de la 
possibilitat de publicació a la web del centre d’imatges on apareguin els seus fills o filles 
en activitats escolars lectives, complementàries o extraescolars; en aquest model es 
demanarà autorització per a la publicació a la web. 

- Aquest consentiment, per al cas d’imatges clarament identificables, ha de donar-se 
també per a qualsevol altre sistema de captació d’imatge (filmacions, fotografies, etc.) 
destinat a ser reproduït en televisió, revistes, publicacions de propaganda, llibres o 
qualsevol altre mitjà de difusió pública. (Veure format de l’autorització a l’Annex).  

-  Per al web es buscaran fotos clares. Es prioritzaran les fotos de grup. S’evitaran  fotos 
individuals de 1r pla, en les quals es vegi tota la cara. 
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5. RECURSOS FUNCIONALS 

5.1.1. Llibres de text sociabilitzats 

- En ells llibres de text que són sociabilitzats, no s’hi escriurà absolutament res. No s’hi 
pot  fer cap  exercici al llibre. Al final de curs es revisaran per tal de què s’entreguin el 
màxim de ben conservats. 

- Els exercicis proposats que es facin a la llibreta el mestre/a donarà les indicacions pel 
que fa a copiar la totalitat de l’enunciat.... seguint les normes de presentació. 

 

5.2. Normes d’entrades i sortides de l’escola 

5.2.1. Educació infantil 

� Les entrades es faran per la porta del porxo. Cada classe entrarà amb la seva tutora. 
� Els alumnes de EI 3a entraran per la porta lateral del pati gran fins acabar el primer 
trimestre. 
� Les sortides es faran per la porta del pati. Minuts abans de la sortida del migdia i la 
tarda es baixaran les persianes per evitar que els nens estiguin més pendents de qui els 
ve a recollir que d’endreçar i canviar-se de roba. 

5.2.2. Primària 

� Les entrades i sortides de l’escola es faran procurant que hi hagi un ambient tranquil, 
sense gaire soroll i corredisses. 
� Caldrà anar en fila: 
  - a l’entrada del matí 
  - a l’entrada del pati 
  - a la sortida del migdia 
  - a l’entrada de la tarda 
  - a la sortida de la tarda 
  - en qualsevol desplaçament que es faci en horari escolar 
� Cada mestre acompanyarà el curs que té assignat segons l’horari. 
� Els cursos de 1r. i 2n. faran files, entraran i sortiran per l’escala exterior. 
� Els cursos de 3r. a 6è. faran files, entraran i sortiran per la porta del vestíbul. 
� Es procurarà que els alumnes no entrin ni surtin per la porta principal. 
� Les classes (pàrvuls – primària)  i altres dependències ( tutories – aula d’informàtica – 
vestuaris – biblioteca…) es procurarà deixar-les endreçades, amb les cadires a sobre les 
taules (excepte en aquells casos que se les ha de netejar perquè estan molt brutes), 
sense papers per terra, amb els llums tancats, persianes baixades i portes tancades. 
� Es procurarà que un cop són fora els alumnes ( migdia i tardes) les portes d’entrada als 
edificis que donen accés directe al carrer cadascú s’encarregarà de tancar-les. 
 

5.3. Vigilàncies de pati 

 
5.3.1.1. Educació infantil 

� A principi de curs, s’establiran uns torns de vigilància de pati formats per dues mestres 
com a mínim. 
� Els alumnes sortiran al pati per la porta d’accés directe. Prèviament, les/els mestres de 
vigilància s’asseguraran que les portes del recinte estiguin tancades. 
� Una de les aules de les mestres de vigilància estarà oberta per permetre l’accés als 
lavabos. 
� La porta del passadís romandrà tancada. 
� Els dies de pluja, els mestres sense tutoria reforçaran la vigilància de les aules. 
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5.3.1.2. Primària 
� A principi de curs s’establiran uns torns de vigilància de pati formats per dos mestres 
com a mínim. 
� Normalment, els alumnes sortiran al pati per la mateixa porta per on han entrat. 
� Quan hagin sortit tots o la majoria, només es deixarà oberta la porta que dóna accés 
als vestidors i lavabos de baix. Les altres, romandran tancades. 
� Els mestres de pati procuraran sortir puntuals, faran la vigilància des de la porta que 
roman oberta i controlaran l’accés als lavabos i les piques mirant que no hi hagi 
aglomeracions. 
� Durant les hores d’esbarjo, cap alumne/a romandrà a la classe sense el permís i control 
d’un mestre. 
� Els cursos que utilitzaran la pista central i les activitats que es duran a terme a les 
hores de pati es decidiran a principi de cada curs. 
� Els dies de pluja, els cursos romandran a les classes sota la vigilància del mestre/a 
tutor/a. 
� Els dies de pluja, els mestres sense tutoria reforçaran la vigilància de les aules. 
 

5.4. Normativa de sortides i colònies 

5.4.1. Menjar 

� El menjar ha de ser suficient i adequat a l’edat: entrepans tous, fruita, galetes... 
Procurar no excedir-se en la quantitat de menjar que es fica dins la motxilla. 
� S’aconsella evitar el paper d’alumini com a embolcall. Es potenciarà l’ús de la 
carmanyola. 

5.4.2. Beguda 

� La beguda que es durà en una excursió serà aigua. Anirà en un recipient que tanqui 
hermèticament. Es podran dur líquids com a complements per esmorzar  o berenar (sucs 
de fruita, batuts de cacau,….) però mai no podran substituir l’aigua. 
� En cap cas està permès portar begudes carbòniques (amb gas), amb recipients de 
vidre, llauna... 
� No es poden  portar caramels, xiclets, bosses de patates, llaminadures... i mai com a 
substitut del menjar. Els mestres es reserven el dret de prendre mesures amb aquells que 
s’excedeixin.  

5.4.3. Deixalles 

� A educació infantil i C. Inicial:  El mestre/a es fa responsable de la bossa general de 
deixalles i vigila que tots els nens hi tirin les seves. 
� A C. Mitjà i C. Superior: Cada nen/a es farà responsable de les seves deixalles. Durà 
una bossa per a aquest fi. Les deixalles es dipositaran als contenidors si n’hi ha al lloc de 
l’excursió o bé es retornaran a casa. 

5.4.4. Diners:  

� Únicament s’hauran de dur diners en les excursions que així s’especifiqui.  

5.4.5. Aparells de lleure (càmeres fotogràfiques...) 

� A educació infantil i C. Inicial: No se’n poden portar. 
� A C. Mitjà i C. Superior: Càmera de fotos sempre que es recomani. 
� Els/les mestres no es fan responsables de les pèrdues o desperfectes en aquests tipus 
de material. 

5.4.6. Acompanyants 

� Segons normativa, nombre i característiques dels alumnes. 
� Si es creu convenient i necessari es demanarà la col·laboració de mares o pares.  
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5.4.7. Autoritzacions i pagament: 

5.4.7.1.Sortides locals 
- Hi ha unes sortides que es fan dins del mateix poble per tal de: 

� Fer treballs d’observació relacionats amb Coneixement del Medi. 
� Activitats d’educació física. 
� Participar en tallers, exposicions... 
� Anar a teatre, audicions...  
� Participar en activitats derivades de diferents projectes. 
� ... 

- El pare, mare o tutor haurà de signar una autorització a principi de curs en la qual 
s’autoritzaran totes les d’aquell curs escolar (veure imprès a l’Annex) 

- No serà necessari que cada vegada que es faci una sortida local se n’informi a la 
família. 

 
5.4.7.2.Sortides i colònies fora del municipi 

� L'import de les excursions i colònies es pagarà a l'oficina bancària que l'escola 
estableixi i caldrà mostrar el document de l’oficina expedeix. S’acompanyarà de 
l’autorització signada pel pare/mare/tutor de l’alumne/a. El full es procurarà entregar, 
com a mínim, quinze dies abans de les sortides (Veure Model a l’Annex). 
� Excursions: Els nens i nenes que no hi puguin assistir per causa justificada i ja hagin 
abonat el seu import, no tindran dret a recuperar l’import del transport, només el 
d’entrades... 
� Colònies: Si un nen o una nena ha pagat tot l'import i per un assumpte sobrevingut i 
justificat no hi pot anar, tindrà dret a recuperar tot l'import (excepte el del transport). En 
cas no justificat, no tindrà dret a recuperar la quantitat que l'escola ha avançat en 
concepte de preinscripció. 

5.4.8. Alumnes que no van a una sortida o colònies 

- Les sortides i colònies són activitats complementàries que realitza l’escola, 
pedagògicament és millor que tots els/les alumnes participin d’aquestes activitats. A les 
reunions de pares i mares d’inici de curs s’informarà de la possibilitat d’assistir als serveis 
socials de l’Ajuntament en el supòsit de dificultats econòmiques. 
- Quan s’informi d’una sortida o colònies es donarà el full d’autorització; en el cas que el 
nen/a no hi vagi donarem el full de NO AUTORITZO a la família per signar (veure format a 
l’Annex). 
- En cas que hi hagi alumes que no assisteixin a una sortida o colònies: 
� El tutor/a farà una llista dels nens que no van de colònies o les sortides i la passarà al 

cap d’estudis o en el seu defecte a algun membre de l’equip directiu. També deixarà 
feina preparada pels nens que no van a les sortides o colònies i que vinguin a l’escola.. 

� Es repartiran els/les alumnes entre tots els cursos en el cas que siguin molts els que no 
van a la sortida o a les colònies. Si són pocs es posaran al cicle inferior o al superior 
repartint-los equitativament. 

5.5. Reunió de pares i mares 

5.5.1. Reunions de pares i mares a principi de curs 

- A principi de curs es fixarà el calendari de les reunions que s’informarà a les famílies 
- Cada cicle farà  la reunió conjunta i podrà dedicar la darrera part al nivell per tal de 
tractar qüestions que li afectin directament. 
 

5.5.1.1.Aspectes comuns 
� Presentació del mestre/a (el primer any que sigui amb el grup-classe). 
� Breu explicació dels trets psicològics dels alumnes del cicle (si es creu convenient). 
� Comentari de l'horari, anomenant els altres mestres que hi intervenen. 
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� Resum dels continguts bàsics que es treballen al llarg del curs. 
� Com col·laborar amb els aprenentatges dels nens i nenes des de casa. 
� Sortides i colònies. Autorització per a les sortides locals. 
� Normes referents a: puntualitat, justificar absències, què cal portar a les sortides,    
fluor, indumentària marcada... 
� Col·laboració amb l'AMPA. 
� Altres qüestions referides a normativa, canvis organitzatius, projectes... que siguin 
novetat aquell curs o per als/les alumnes. 
� Eleccions dels delegats de classe. 
 

5.5.1.2.Altres qüestions a tractar 
Educació infantil 
Després de la part comú, es tractaran els següents temes 
- EI 3a: Hàbits 
- EI 4a: Racons 
- EI 5a: Lecto-escriptura 
Cicle inicial 
- Deures per fer a casa 
- Portar calçat esportiu en una bossa a les classes d'educació física 
- Entrades matí i tarda: els pares i mares no s'han d'esperar prop de les files. 
Cicle mitjà 
- Ús de l'agenda 
- Deures per fer a casa 
- La dutxa a les sessions d’educació física 
Cicle superior 
- Ús de l'agenda. 
- Deures per fer a casa. 
- 6è: Pas a ESO. 
 

5.5.1.3.Informació escrita 
� Cada mestre/a tutor/a elaborarà un full per lliurar durant la reunió, que tindrà un 
format similar i recollirà els mateixos aspectes dins d'un mateix cicle. 
� També es lliurarà el full d’autoritzacions de sortides locals per aquell curs, en cas que 
no s’hagi lliurat prèviament. 

5.5.2. Reunió de pares i mares d’alumnes nou matriculats 

- Després del període de preinscripcions i abans no acabi el curs, es convocaran tots els 
nous pares a una reunió informativa. Se'ls exposaran els trets fonamentals de l'escola: 
ideari, organització ... i també aspectes més concrets d’EI 3a. També s'aprofitarà per fer 
una visita a les instal·lacions del centre. 
- Es lliurarà un petit llibret amb tot el contingut de la reunió. En aquesta reunió, no hi 
podran assistir els/les alumnes nou matriculats. 
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SERVEIS COMPLEMENTARIS 

6.1. Menjador escolar 

6.1.1. Reglament del menjador 

El menjador de l’Escola Mare de Déu  de  Montserrat està dirigit pel Consell Escolar el qual 
ha delegat la gestió a  una comissió   que funciona de forma autònoma. 
La comissió està formada pel  director/a del centre, un mestre/a i un  pare/mare  escollits 
d'entre els representants del Consell Escolar i dos representants  de la Junta de l'A.M.P.A. 
La comissió del menjador serà renovada cada curs . 

6.1.2. Funcions de la comissió de menjador 

� Cada començament de curs la Comissió haurà de: 
- informar a tots els possibles usuaris del servei de les normes de funcionament.   
- proposar l'empresa subministradora dels dinars i el preu del tiquet,  al Consell Escolar. 
- concretar els espais que utilitzaran els nens i nenes que es quedin al menjador. 
- preveure  uns espais alternatius en cas de mal temps. 
- proposar les monitores i el tipus de contracte .  
 
� La Comissió buscarà subvencions econòmiques  per tal  que tots els nens que vulguin 
i/o ho necessitin puguin gaudir del servei de menjador  sense que això representi un 
increment en el preu del tiquet de la resta dels nens. 
 
� La Comissió proposarà al Consell Escolar la forma de reinvertir o recuperar els diners  
fruit del tancament de l'exercici corresponent. 
 
� La Comissió serà l'encarregada d'actualitzar aquests reglament, a proposta del Consell 
Escolar. 

6.1.3. Usuaris 

- Com a norma general, podran utilitzar el servei del menjador els alumnes de l'escola, els 
mestres i els pares col·laboradors. 
- Excepcionalment, podran utilitzar-lo,  per causes justificades, altres persones convidades 
(EAP, inspectors ...). 
- Els/les alumnes d’altres centres i les entitats de Súria podran gaudir del servei prèvia 
acceptació d'aquest Reglament i tenint en compte les limitacions  (espai, ràtio 
monitores/nens...). 
- En casos concrets d'alumnes amb discapacitats físiques o psíquiques, es valorarà 
positivament la col·laboració  de familiars o  altres  persones compromeses en la cura 
d'aquests nens. 

6.1.4. Organització del menjador 

� Els/les nens/nenes de l'escola,  inclosos els alumnes becats,  que es quedin a dinar 
hauran de comprar el tiquet al despatx de l'AMPA i dipositar-lo, abans de 1/4 de 10 del 
matí, a la bústia que per tal efecte estarà ubicada a l’entrada de l'escola.  
� El preu del tiquet serà fixat cada curs per l’AMPA a proposta de la comissió. 
� Si per causes alienes al menjador, el nen/a que ha dipositat el tiquet  a la bústia  no es 
pot quedar a dinar, no se li abonarà l'import i es considerarà perdut. 
� L'encarregada del menjador recollirà els tiquets de la bústia, trucarà a l'empresa 
subministradora escollida cada curs pel Consell Escolar, encarregarà el nombre de menús  
i  deixarà a la porta de cada aula  el llistat dels alumnes que es queden a  dinar per tal 
que el mestre/a controli que els nens vagin cap al menjador.   
� Els menús seran programats mensualment per l'empresa que els subministri i es 
comunicarà  a les famílies de tots els nens i nenes de l'escola.  
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� Els/les  nens/nens jugaran al pati, si el temps climatològic ho permet. Després de dinar 
i/o en cas de mal temps, podran estar-se als espais previstos pel Consell Escolar i sota la 
vigilància de les monitores.  
� Els/les alumnes d'educació primària  s'esperaran al pati fins a les tres i entraran a les 
classes amb la resta d'alumnes. 
� Les monitores portaran als alumnes d’educació infantil a les aules corresponents. 
� Durant l'horari del menjador, els/les alumnes  no podran sortir del recinte escolar, 
excepte en casos justificats i amb l’autorització dels pares o tutors. 
� Les aules i la resta de les dependències de l’escola romandran tancades per tal que els 
alumnes no hi puguin entrar. 
� Els lavabos que es faran servir seran els dels vestidors i el de discapacitats. 
� La neteja de tot el material propi del menjador (plats, estovalles, armaris, nevera, 
pica...) la faran les  monitores.  
� La neteja general de l'espai del menjador (terra, taules, vidres, portes...) serà 
responsabilitat de l'empresa de neteja. 
� El servei de menjador ha de disposar de: 

- material didàctic propi (pilotes, pales,  galledes, escacs, vídeos, jocs de  taula...)  
- recanvis de roba. 

� Els alumnes d’altres centres o entitats hauran d’organitzar-se  com creguin convenient 
per tal de poder encomanar els menús, abans de 2/4 de 10 del matí, a l’encarregada de 
menjador. 

6.1.5. Normes de funcionament dins del menjador 

� El menjador  s'obrirà quan s'acabin les classes del matí. 
� Abans de dinar, els nens s'hauran de rentar les mans a les piques que hi ha a l'entrada 
del menjador.   
� Els adults dinaran en un torn a part i es faran càrrec del seu cobert. 
� El menjar serà servit per les monitores  i en posaran la quantitat adequada a l'edat del 
nen. 
� Durant l'estona del dinar cal tenir en compte les normes de comportament adequades, 
és a dir, cal seure correctament a taula, utilitzar el coberts adequats, no jugar amb el 
menjar, menjar amb la boca closa, aixecar la mà per demanar el que calgui, mantenir un 
to de veu adequat i tenir respecte a les altres persones. 
� Les monitores ajudaran a menjar als més petits i els ensenyaran de menjar 
correctament. 
� S'intentarà que els nens s'acabin tot el que tenen al plat. No malmetre el menjar. En 
cas de tenir més gana es demanarà i s’haurà de menjar tot el que té en el plat. 
� Els/les  alumnes de primària retiraran de la taula el seu  cobert, el deixaran al lloc 
corresponent i en separaran les deixalles (sempre que el monitor/a li doni permís). 
� Després de menjar i abans d’entrar a les classes, els nens s’hauran de tornar a rentar  
les mans i la cara. 
� Una vegada els alumnes hagin acabat de menjar es podran quedar al menjador a 
acabar tasques escolars (deures, estudiar,.....) sempre i quan l’alumne/a porti el material. 
En cap cas els alumnes entraran a les aules. 
� Després de dinar i sempre que sigui possible , una monitora portarà a descansar als 
alumnes d’educació infantil. 
� Les monitores netejaran les taules  i endreçaran el menjador per facilitar-ne la 
posterior neteja o utilització per altres activitats. 
� L'encarregada del menjador, en acabar el dinar, exposarà al tauló d'anuncis  una 
valoració de com ha menjat cada nen. 

6.1.6. Personal 

� El Consell Escolar, a proposta de la comissió del menjador, escollirà el monitoratge per 
cada curs. 
� Les monitores hauran de tenir el carnet de manipuladores d'aliments. 
� A cada monitora se li farà un contracte per obra determinada on constaran tant les 
responsabilitats, les funcions com els horaris i retribucions. 
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� El contracte esmentat serà proposat per la comissió del menjador i aprovat pel Consell 
Escolar. 
� Sempre hi haurà, com a mínim, dues monitores. Una  d'aquestes serà l'encarregada.  
� Quan el nombre d’alumnes  que es quedin a dinar sobrepassi, de forma habitual, el 
nombre de 40 s'incrementarà en una, el nombre de monitores. En cas, que l'augment de 
comensals sigui molt elevat, s'estudiarà el nombre de monitores  que es consideren 
necessàries. 
� Quan de forma puntual, el nombre de nens que es quedin a dinar  sobrepassi, en molt 
el nombre de 40, l'encarregat/da del menjador demanarà ajuda a la Junta de l'A.M.P.A. 
� Les monitores tenen dret al dinar i menjaran  quan els/les alumnes hagin  anat a les 
classes. 
� Les tasques de vigilància se les repartiran entre totes les monitores del menjador i  
caldrà que tots els nens estiguin sempre sota la  seva vigilància  ja sigui al pati, al 
menjador o a altres espais de l'escola. 

6.1.7. Responsabilitats 

� La màxima responsabilitat recau en el Consell Escolar del centre. 
 
� El responsable dels menús és l'empresa que els subministra. 
 
� De la part econòmica en tindran cura els responsables de l'AMPA, dins de la comissió, 
els quals hauran de justificar les entrades i les despeses al Consell Escolar, el qual haurà 
de donar el vist-i-plau. 
 
� En cas de dèficit o de superàvit, el Consell Escolar, a proposta de la comissió, decidirà 
les accions a prendre o la forma de reinvertir o recuperar els diners. 
 
� Les persones responsables de la bona marxa del menjador seran aquelles que hagin 
estat contractades  per tal efecte. 
Quan un nen es fa mal, les monitores del menjador han de fer el passos necessaris per 
resoldre el problema. Si l'accident es considera lleu les primeres cures les faran les 
mateixes monitores.  En cas de requerir els serveis mèdics per atendre l'alumne/a en 
qüestió es seguirà el següent procés: 
- Traslladar immediatament l'alumne/a al Centre de Salut de Súria. 
- Telefonar als pares o familiars directes perquè se n'assabentin i es facin càrrec de 
l'alumne/a. En cas que aquests no estiguin localitzables es telefonarà a qualsevol membre 
de l'equip directiu o tutor de l'alumne/a per comunicar el fet i acordar el que 
correspongui. 
- Una de les monitores l'acompanyarà fins a tornar a l'escola o fins que els pares o tutors 
se'n facin càrrec. 
 
Si l'alumne/a es fa caca o pipí, les monitores el netejaran i li canviaran la roba. 
 
En el cas  que un nen es mulli o s'embruti molt, i/o  no hi hagi un recanvi de roba a 
l'escola, es trucarà a casa seva. 
 

6.1.8. Comportament 

� Les monitores de menjador tenen les mateixes competències que el personal docent de 
l’escola a l’hora de fer respectar les normes de convivència de l’escola. El seu compliment 
queda reflectit en aquest document. Concretament, en cas de falta lleu, tindran autoritat 
per aplicar la respectiva sanció. Si la falta és greu, comunicaran el fet al tutor o a 
qualsevol membre de l’equip directiu per tal que la comissió de convivència del Consell 
Escolar actuï, tenint en compte les normes de disciplina dictades pel Departament 
d’Educació. 
� En el cas que un nen/a que estigui apuntat al menjador i no es quedi serà considerat 
falta greu a partir de tercer ja que es considera que aquesta edat el nen/a ha d’estar 
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informat pels pares que es queda a menjador i quedarà sota la responsabilitat dels pares. 
Al cicle inicial i a educació infantil els mestres vetllaran per tal que els nens que es quedin 
al menjador hi vagin sense cap incident. 
� En cas que un nen/a no compleixi reiteradament  les normes, tingui un comportament 
inadequat (falta de respecte, crits, cops......) es comunicarà a la comissió de convivència i 
aquesta decidirà si pot continuant gaudint d’aquest servei. 

6.1.9. Aprovació i revisió del reglament de menjador 

� Aquest document, aprovat pel Consell Escolar el curs 2009-10, serà revisat de forma 
periòdica cada cinc cursos i de forma extraordinària quan ho sol·licitin les 2/3 parts del 
Consell Escolar a proposta de qualsevol dels sectors implicats en la comunitat educativa. 
� La revisió la farà la comissió del menjador, a proposta del Consell Escolar que haurà 
d'aprovar-ne les modificacions. 

6.2. Activitats extraescolars 

� Les activitats extraescolars estan organitzades per l'Associació de Pares i Mares i 
obertes a tots els nens de l'escola. Per portar-les a terme s'utilitzen les instal·lacions 
escolars. Els pares i mares, juntament amb els monitors, s'encarreguen de tenir cura de 
l'espai, el mobiliari i altre material de l'escola que es faci servir en cada cas. 
� Cal programar les activitats extraescolars a principi de curs i fer-les constar al Pla Anual 
del centre. 

6.2.1. Normativa: 

� Cada monitor/a portarà el material necessari per fer l’activitat. 
� El monitor/a disposarà d’un espai dins l’aula per guardar el material. 
� El material de la classe (Primària o E. Infantil) on s’imparteix l’activitat no es pot tocar. 
En cas de necessitar material de la classe on es fa l’activitat, cal posar-se d’acord amb el 
mestre/a tutor/a d’aquella classe. 
� En cas de fer servir un aula d’E. Infantil, es poden fer servir les joguines, però s’han de 
deixar ben ordenades al final de l’activitat. 
� El/la cap d’estudis haurà de presentar aquesta normativa als responsables (AMPA, 
monitors, pares). 
� Cal que les activitats que es facin dins de les extraescolars no siguin repetitives  o 
semblants a les que es fan a la classe, per tal d’evitar  què els mateixos nens/nenes 
perdin interès. 
� Els monitors i les monitores tenen les mateixes competències que el personal docent de 
l’escola a l’hora de fer respectar les normes de convivència de l’escola. El seu compliment 
queda reflectit en aquest document. Concretament, en cas de falta lleu, tindran autoritat 
per aplicar la respectiva sanció. Si la falta és greu, comunicaran el fet al membre de 
l’AMPA responsable de les activitats extraescolars per a què, de manera coordinada amb 
l’equip directiu i el tutor o tutora, si s’escau, s’actuï, tenint en compte les normes de 
disciplina del centre. 

6.3. Servei Despertador 

� L’AMPA organitza, fora de l’horari escolar, el servei despertador per a totes aquelles 
famílies que el necessitin. Comença a ¾ de 8h. del matí fins a les 9 h. 
� L’espai que ocupen és el gimnàs i el local de l’AMPA. Tenen material per jugar i en cas 
de desperfecte l’AMPA el substitueix. 

6.4. Servei Escola Oberta 

Durant la primera setmana de setembre, i per conciliar la vida laboral amb l’escolar, 
l’AMPA ofereix un servei de monitors i si s’escau menjador (depèn del nombre d’alumnes) 
, en el que es fan activitats majoritàriament lúdiques i esportives, dirigides per 
monitors/es, adequades a l’edat dels alumnes. Els alumnes ocupen el gimnàs, l’aula de 
psicomotricitat, el menjador i el pati. 
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DEL RÈGIM ADMINISTRATIU 

7.1. Del règim econòmic 

7.1.1. Economia d’Escola 

- L’economia d’escola s’especifica en el pressupost anual i comprèn els ingressos que fa 
la Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació, al  centre, en concepte de 
despeses de funcionament, i d’altres ingressos de d’altres  Departaments o de 
Corporacions locals (Ajuntament, Consell comarcal), transferències de l’exterior o de 
famílies i institucions sense finalitat de lucre.  

- El número del compte és: 2100  0496  34  0200004885. 
- Aquests ingressos són per les despeses pròpies que genera el funcionament del centre 

i es destinen als diferents centres de cost: 
� Informàtica 
� Biblioteca 
� Audiovisuals 
� Educació especial o aula de recursos 
� Educació física 
� Anglès 
� Aula de Ciències i Laboratori 
� Escoles verdes  
� Educació musical 
� Educació infantil 
� Adquisició de material inventariable 
� Conservació i reparacions 
� Escola:  material d’oficina, documentació, festa d’escola, comunicacions, el punxó 
i formació de mestres. 

- La comissió econòmica del Consell Escolar elabora el pressupost a finals de novembre i 
s’aprova a la sessió de Consell Escolar de gener juntament amb la rendició de comptes de 
l’any acabat.  
- En les factures hi haurà de figurar: 

� Nom comercial i NIF de l'establiment. 
� Si l'establiment ha cobrat l'import o no. 
� Qui ha satisfet l'import: nom del/la mestre/a 
� Si l'import ha estat satisfet amb taló del compte, nº del taló. 
� Especificar a quin centre de cost s'ha de carregar l'import. 

- El Consell Comarcal ingressa els ajuts de menjador i l’escola els entrega a l’AMPA. 
- Els ajuts de llibres s’entreguen a les famílies interessades i, si de cas, al centre de cost 
indicat. Aquest és el cas del pares que fan donació a l’escola de la beca del seu fill/a. 
- La revista El Punxó ingressa els diners de la seva propaganda i després els treu per 
pagar el cost de la impressió. 
  

7.1.2. Economia de classes 

- L’ economia de classes comprèn tota la que generen els ingressos que provenen dels 
alumnes i les despeses originades pel propi funcionament de la classe, generalment, 
material fungible. 
 

7.1.2.1.Ingressos 
- Els ingressos més freqüents seran en concepte de: 
 - quota de material  

- sortides  
- colònies 
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- El procés que se seguirà en els ingressos serà el següent: 
� Els ingressos es faran al compte que l’escola estableixi per a aquesta finalitat. 
� Els/les mestres també hauran d'ingressar en aquest compte aquelles quantitats que 
siguin fruit de qualsevol activitat de la classe que generi guanys. Caldrà especificar la 
partida concreta i cicle on van adreçats els ingressos en qüestió. 
 

7.1.2.2.Despeses 
� L'economia de classes es fa càrrec de totes aquelles despeses relacionades amb 
l'activitat de classe, sortides i colònies. 
� Únicament s'han de presentar albarans, factures, justificants o tiquets que calgui pagar 
amb diners del compte corrent. Cal dipositar-los a la safata d’Economia de classes del 
despatx. 
� Per despeses de consideració, s’informarà prèviament al secretari del centre o, a un 
membre de l’equip directiu. 
� La informació que haurà de figurar en qualsevol document dels anteriorment esmentats 
serà: 

� Nom comercial i NIF de l'establiment. 
� Si l'establiment ha cobrat l'import o no. 
� Qui ha satisfet l'import: nom del/la mestre/a 
� Si l'import ha estat satisfet amb taló del compte, nº del taló. 
� Especificar a quina de les següents partides s'ha de carregar l'import: 

  - material 
  - colònies 
  - sortides 
  i el cicle corresponent. 
 
 Ex : Quotes C.Inicial - Sortides Ed. Infantil - Colònies C. Mitjà 
 

7.1.3. Factures 

Les dades de l’escola, per complimentar les factures són: 
 
ESCOLA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
Codi d'escola: 08029209    
08260 Súria 
Adreça: C/ Font del Ferro, 1   NIF ESCOLA. Q.5855879.B 
  
 

8.  DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA I DEL RÈGIM DISCIPLINARI 

8.1. Principis generals 

- Les irregularitats en què incorrin els alumnes, si no perjudiquen greument la 
convivència, comporten l'adopció de les mesures que estableixin la carta de compromís 
educatiu i les normes d'organització i funcionament del centre. 

- Les conductes i els actes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència es 
consideren faltes i comporten la imposició de les sancions que la Llei d’Educació de 
Catalunya determina. 

- Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de 
correcció pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d'activitats 
complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars de menjador i transport 
o d'altres organitzats pel centre. Igualment, comporten l'adopció de les mesures 
correctores i sancionadores que escaiguin els actes dels alumnes que, encara que tinguin 
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lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin directament 
relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa. 

8.2. Criteris d’aplicació de mesures correctores i sancions 

� Els alumnes no podran ser privats de l'exercici del seu dret a l'educació. 
� En cap cas no podran imposar-se mesures correctores ni sancions contra la integritat 
física i la dignitat personal. 
� El Consell Escolar vetllarà pel correcte exercici dels drets i deures dels alumnes. Per 
facilitar aquesta tasca es constitueix una comissió de convivència composta per dos pares,  
un mestre del Consell Escolar i el mestre tutor. Si es dóna el cas de què el nen o nena 
implicat és alumne/a del mestre membre de la Comissió de Convivència, es demanarà la 
participació d'un altre mestre del Consell Escolar. La Comissió està presidida pel director 
del centre. Aquesta Comissió haurà de garantir l'aplicació correcta del que disposa la Llei 
d’Educació de Catalunya, sobre sancions als alumnes amb conductes contràries a la 
convivència del centre. 
� La imposició als alumnes de mesures correctores i sancions haurà de ser proporcional a 
la seva conducta i haurà de tenir en compte diverses circumstàncies personals, familiars i 
socials, i contribuir al manteniment i la millora del seu procés educatiu. 
� Les conductes objecte de correcció es poden dur a terme dintre o fora del recinte 
escolar. Si tenen lloc fora del recinte escolar han de tractar-se d'actuacions motivades o 
directament relacionades amb la vida escolar. 
 
� Per tal de graduar les mesures correctores i les sancions es tindran en compte diverses 
circumstàncies: 
� Poden disminuir la gravetat de l'actuació de l'alumne/a, el reconeixement espontani 

per part de l'alumne/a de la seva incorrecció, no haver comès la falta anteriorment, la 
petició d'excuses als afectats o la falta d'intencionalitat. 

� Poden augmentar la gravetat dels fets, la premeditació i la reiteració, la col·lectivitat o 
la publicitat manifesta, el fet de causar danys als més petits o qualsevol acte de 
discriminació. 

8.3. Conductes contràries a les normes de convivència del centre i mesures 
correctores 

1.- Es consideraran conductes contràries a les normes de convivència del centre 
les següents: 
a) Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe. Es considerarà falta de 
puntualitat, arribar 15 minuts tard a educació infantil o 10 minuts tard a Primària. Les 
faltes d'assistència a Primària han d'estar totes justificades. 
b) Actes d'incorrecció o desconsideració a membres de la comunitat educativa. Un acte de 
desconsideració seria el no atendre les amonestacions orals dels professors/es. 
c) Actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre, 
com parlar a classe reiteradament, el no evitar un vocabulari de paraules malsonants o 
despectives, molestar o agredir als companys, no portar el material escolar, córrer o 
cridar pels passadissos, etc en edats en les quals aquestes normes ja poden ser exigides. 
d) Actes d'indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa. 
Entren dins d'aquest apartat: no realitzar els treballs escolars de manera reiterada, no fer 
arribar els comunicats a casa. 
e) Deteriorar o embrutar intencionadament  les dependències o el material del centre o de 
la comunitat educativa. 
f) Apropiació de pertinences de companys o membres de la comunitat educativa. 
g) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat escolar i 
que no constitueixi falta, o reiteració de les conductes contràries esmentades en els 
apartats a), b), c) i d). 
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8.3.1. Mesures correctores  previstes per les conductes contràries a les normes 
de convivència són: 

a) Amonestació i avís verbal per part del tutor o equip de mestres. 
A C. Superior i, si es considera necessari, a C. Mitjà, s'anotaran les amonestacions en un 
Full de Registres que tindrà cada tutor per tal que en quedi constància on s'especificarà el 
motiu, la data de l'amonestació i el mestre que l'ha dut a terme. 
En el cas que persisteixi la seva actitud, es podrà actuar de la següent manera:  
b) Privació d'esbarjo o romandre durant més temps al centre. 
c) Compareixença davant del cap d'estudis o del director del centre 
d) Comunicat escrit als pares per part del tutor del l'alumne/a, el cap d'estudis o director 
del centre.  
e) Realitzar tasques educadores i/o reparació econòmica dels danys causats al material 
del centre o bé a d'altres membres de la comunitat educativa. La realització d'aquestes 
tasques no es podrà prolongar per un període superior a dues setmanes. 
f) Suspensió del dret a participar en activitats complementàries. Són activitats 
complementàries les sortides, colònies, festes ...(aquetes mesures es consensuaran en 
cicle i s’hauran de comunicar a l’equip directiu). 
g) Canvi de grup d'alumnes per un període màxim d'una setmana. 
h) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a 
cinc dies lectius. Durant la impartició d'aquestes classes, l'alumne/a ha de romandre al 
centre efectuant els treballs que se li encomanin. 
La mesura b) s’haurà de comunicar als pares a través de l’agenda o verbalment si 
l’alumne/a s’ha de quedar una estona més a l’escola,  perquè en tinguin coneixement. Les 
mesures correctores e), f), g) i h) hauran de ser comunicades, de forma que en quedi 
constància, als pares o representants legals de l'alumne/a. 
 

8.3.1.1.Aplicació de les mesures 
L'aplicació de les mesures correctores detallades anteriorment correspon a: 
a) Qualsevol mestre, escoltat l'alumne/a, pot aplicar les mesures a), b), c) i d). De no 
tractar-se del mestre-tutor, el mestre que les apliqui li ho notificarà. 
b) El director o el cap d'estudis, escoltat l'alumne/a, i d'acord amb el tutor de l'alumne/a i 
la comissió de convivència, poden aplicar les mesures e), f), g) i h). 
 
-L'aplicació d'aquestes mesures correctores es podrà veure modificada d'acord amb el 
contingut del darrer paràgraf dels Principis Generals. 
 
- De qualsevol mesura correctora que s'apliqui dels apartats d), e), f), g) i h), n'ha de 
quedar constància escrita en un Llibre de Registres, on s'especificarà l'alumne/a, la 
conducta de l'alumne/a que l'ha motivada, la mesura correctora corresponent, la data  
 
-Els pares de l'alumne/a podran reclamar, en un termini no superior a dos dies, contra les 
mesures correctores que se li hagin imposat, davant el director o el Consell Escolar, en el 
cas que hagi estat aquest òrgan el corrector. 
 
- Les mesures correctores contràries a les normes de convivència del centre prescriuran 
en el termini d'un mes comptat a partir de la seva comissió. 

8.4. Conductes greument perjudicials a la convivència en el centre 
qualificades com a falta, i sancions. 

Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència, les següents: 
a) Els actes greus d'indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat 
educativa. 
b) L'agressió física o amenaces contra altres membres de la comunitat educativa. 
c) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de 
documents i material acadèmic. 
d) El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del 
seu material o dels objectes i pertinences dels altres membres de la comunitat educativa. 
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e) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats 
del centre. 
f) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat 
personal de membres de la comunitat educativa. 
g) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència 
en el centre. 

8.4.1. Les sancions que podran imposar-se per la comissió d'aquestes faltes són: 

a) Realització de tasques educadores per a l'alumne/a, en horari no lectiu, i/o reparació 
econòmica dels danys causats al material del centre o bé a d'altres membres de la 
comunitat educativa. La realització d'aquestes tasques no es podrà prolongar per un 
període superior a un mes. 
b) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre 
durant un període que no podrà ser superior al que resti per a la finalització del 
corresponent curs acadèmic. 
c) Canvi de grup o classe de l'alumne/a. 
d) Suspensió del dret a l'assistència al centre o a determinades classes per un període 
màxim de tres mesos, sense que això comporti el dret a l'avaluació contínua i, sens 
perjudici de l'obligació de realitzar determinats treballs a casa en cas de privació 
d'assistència al centre. 
e) Inhabilitació per cursar estudis al centre pel període que resti per a la fi del 
corresponent curs acadèmic. 
f) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el qual es va cometre la falta. 
 
� En el cas d'aplicar les sancions previstes als apartats e) i f), l'Administració educativa 
proporcionarà a l'alumne/a sancionat una plaça escolar en un altre centre docent per tal 
de garantir el seu dret a l'escolaritat. Quan el centre no ho pugi resoldre serà el 
Departament d’Ensenyament qui farà el que consideri oportú per tal que l’alumne tingui 
plaça en un altre centre escolar 
� Quan s'imposin les sancions previstes als apartats d), e) i f) de l'article anterior, el 
Consell Escolar del centre, a petició de l'alumne/a, podrà aixecar la sanció, o acordar la 
readmissió de l'alumne/a, prèvia constatació d'un canvi positiu en la seva actitud. 
 

8.4.2. Expedients 

� Les conductes greument perjudicials per a la convivència del centre només podran ser 
objecte de sanció amb la prèvia instrucció d'un expedient. 
� Qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta penal es comunicarà pel o la 
director/a del centre al ministeri fiscal i a la delegació territorial d'Ensenyament. Això no 
és obstacle perquè continuï la tramitació de l'expedient fins a la seva resolució i imposició 
de la sanció, si s'escau. 

1. Correspon a la direcció del centre imposar les sancions  en la resolució de 
l’expedient incoat a l’efecte. 

� La instrucció de l’expedient a que es fa referència correspon a un o una docent del 
centre designat per la direcció. A l’expedient s’estableixen els fets, la responsabilitat de 
l’alumne implicat , i es proposa la sanció, o les activitats d’utilitat social per al centre i/o 
l’import de la reparació o restitució dels danys  materials que eventualment hagin quedat 
afectats per l’actuació que se sanciona. 

2. La iniciació de l'expedient s'haurà d'acordar en el termini més breu possible, en 
qualsevol cas no superior a 5 dies des del coneixement dels fets. 

La direcció del centre informarà als pares de l’alumne o als tutors legals. 
L'escrit en el qual la direcció del centre inicia l'expedient i amb el qual informa als pares o 
tutors legals haurà de contenir: 
 - el nom i cognoms de l'alumne/a, nivell, curs i grup 
 - els fets imputats (fets concrets que motiven l'expedient) 
 - la data i el lloc en què es van realitzar els fets 
 - el nomenament d'instructor, que només podrà recaure sobre el personal docent 
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del centre. 
 
� La decisió d'inici de l'expedient s'haurà de notificar a l'instructor, a l'alumne/a i als seus 
pares o tutors, al Secretari, si s'ha nomenat, i al Consell Escolar en cas que s'hagin 
adoptat mesures provisionals. 

3. L’instructor ha  d’escoltar l’alumne afecta, i també els progenitors o tutors legals i 
els ha de donar vista de l’expedient completat fins a la proposta de la resolució 
provisional per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que a 
l’expedient s’estableixi es proposa o hi puguin formular al·legacions. El termini per 
realitzar el tràmit de vista de l’expedient, de la realització del qual n’ha de quedar 
constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini per formular-hi al·legacions és 
de cinc dies lectius més. 

4. Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació  de l’alumnat afectat o a la de la resta 
d’alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de 
manera excepcional, una suspensió provisional d’assistència a classe per un mínim 
de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha de 
constar en la resolució de la direcció que incoa l’expedient. Aquesta suspensió pot 
comportar la no-assistència al centre. Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir al 
centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre 
duri la suspensió provisional d’assistència a classe. En tot cas, en la suspensió 
provisional d’assistència a classe, que s’ha de considerar a compte de la sanció, 
s’han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant 
aquest període. Les mesures adoptades seran comunicades al Consell Escolar.  

5. Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o 
tutors legals, el Consell Escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la 
presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials 
corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar periòdicament 
el Consell Escolar dels expedients que s’han resolt. Les faltes i sancions a què es 
refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva 
comissió i de la seva imposició. 

6. Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la pèrdua 
del dret a assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització obligatòria 
es procurarà l’acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s’obtingui 
aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà motivadament les raons 
que ho han impedit tenir l’acord per part de la família. La sanció d’inhabilitació 
definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de garantir 
a l’alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El Departament d’Ensenyament ha 
de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar 
directament la nova escolarització de l’alumnat en qüestió. 

7. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la 
convivència, l’alumne/a, i la seva família en els i les menors d’edat, reconeixen de 
manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la 
direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància 
escrita del reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part 
de l’alumne/a i, en els i les menors d’edat, del seu pare, mare o tutor o tutora 
legal. Els alumnes i els seus pares podran plantejar davant el director la recusació 
de l'instructor nomenat, quan pugui inferir-ne falta d'objectivitat en la instrucció de 
l'expedient. Només els que tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient 
tenen dret a conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la 
seva tramitació. 

 
� L'instructor, un cop rebuda la notificació de nomenament, practicarà les actuacions 

que estimi pertinents per a l'esclariment dels fets així com la determinació de les 
persones responsables. 

� La resolució, que haurà de dictar-se en el termini màxim d'un mes des de la data 
d'inici de l'expedient, es notificarà a l'alumne/a i als seus pares o representants legals, 
en el termini màxim de 10 dies. 
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� Les sancions acordades no es podran fer efectives fins que s'hagi resolt el 
corresponent recurs o hagi transcorregut el termini per a la seva interposició. 

� Els alumnes que intencionadament o per negligència causin danys a les instal·lacions 
del Centre o al seu material o el sostreguin estan obligats a reparar el dany o a 
restituir el que hagin sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares o 
representants legals dels alumnes en el termes previstos a la legislació vigent. 

� Les infraccions tipificades com a Conductes greument perjudicials per a la convivència 
en el centre prescriuran pel transcurs del termini de tres mesos comptats a partir de la 
seva comissió. Les sancions prescriuran en el termini de tres mesos des de la seva 
imposició. 
� En cas d'error demostrat en la imposició de mesures correctores o de sancions, el 
centre farà pública la rectificació oportuna. 
 

8.5. Com es formulen les queixes 

� Les queixes  són les denúncies de l’alumnat, pares i mares, professorat i altres 
treballadors del centre que puguin qüestionar o referir-se a l’actuació professional 
d’un docent o d’un altre treballador o treballadora del centre en l’exercici de les 
seves funcions.   

(Apartat 1 Resolució de 24 de maig de 2004, de la Secretaria General del Departament 
d’Ensenyament) 

� Qui pot formular una queixa?:  Qualsevol alumne o alumna, qualsevol pare o mare, 
qualsevol professor o professora, qualsevol altre treballador o treballadora del 
centre. 

 

8.5.1. Referents normatius 

� Llei  12/2009, d’educació: El Departament ha de garantir per reglament l’atenció 
als docents, als alumnes, a les famílies i als ciutadans en general que formulin 
consultes, queixes o denúncies sobre qualsevol assumpte relacionat amb l’àmbit 
educatiu. El Departament ha de tramitar aquestes consultes, queixes o denúncies i 
n’ha de fer el seguiment. (article 157.2) 

� MENTRE NO ES PUBLIQUI I ENTRI EN VIGOR EL REGLAMENT A QUÈ FA ESMENT LA 
LLEI D’EDUCACIÓ: 

� Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. 

� Resolució de 24 de maig de 2004, de la Secretaria General del Departament 
d’Ensenyament, per la qual es dicten instruccions sobre els procediments a seguir 
en el cas de queixes presentades per l’alumnat, pares, professorat o altra persona 
interessada, que qüestionin la prestació del servei en un centre docent públic del 
Departament d’Educació.  

� Resolució de 14 de juny de 2011 sobre organització i funcionament dels centres 
públics durant el curs 2011-2012 

 

8.5.2. Qui pot formular una queixa 

� Poden ser objecte de queixa les accions que es produeixin dins l’àmbit dels centres 
educatius i que suposin una transgressió dels drets de l’alumnat 

� Pot interposar queixa, per escrit, l’alumne o alumna i els seus pares. 
� L’escrit es presenta davant la direcció del centre o davant els Serveis Territorials. 
� Cal escoltar la o les persones interessades. 
� És potestatiu consultar el Consell Escolar. 
� Cal adoptar les mesures que resultin adients. 
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8.5.3. Protocol  del procediment de queixa  

� La queixa es formula per escrit, davant la direcció del centre, o bé davant els ST. 
� L’escrit ha de contenir la identificació de la persona o persones que el presenten, el 

contingut de la queixa, la data i la signatura. 
� La direcció del centre ha de: 
� Obtenir indicis o evidències sobre la realitat dels fets que són objecte de la queixa. 
� Lliurar còpia de l’escrit al professor/a o altre treballador o treballadora afectat, i 

demanar-li l’aportació d’ al·legacions (a fi que les presenti per escrit o verbalment) 
i la documentació pertinent. 

� Dur a terme les activitats d’informació, d’assessorament, de correcció i, si escau, 
d’aplicació dels procediments de mediació. 

� La direcció del centre pot consultar els òrgans de govern i/o de participació del 
centre. 

� La direcció adopta la solució que considera adient i la notifica als presentadors de 
la queixa, amb indicació de la segona instància a què poden recórrer en el supòsit 
de desacord. 

� És potestatiu de la direcció informar els Serveis Territorials de la queixa formulada 
i de la solució acordada. 

8.5.4. Protocol en el supòsit de queixa presentada davant els Serveis Territorials  

La Resolució dels Serveis Territorials pot acordar: 
� Desestimar la queixa. 
� Estimar la queixa, amb segregació d’instruccions i/o orientacions a la direcció del 

centre. 
� Estimar la queixa, amb segregació de propostes per comprovar si escau iniciar un 

procediment disciplinari o un expedient contradictori no disciplinari. 
 
Òrgans de govern 

 
Els òrgans de gestió del centre estan formats pels òrgans col·legiats (Consell Escolar i 
claustre de professors) i pels òrgans unipersonals (director, cap d’estudis i secretari /a).  

D'altra banda, hi ha els òrgans de coordinació, que també es poden dividir en col·legiats 
(els equips de cicle) i unipersonals (els coordinadors de cicle, el / la coordinador/a TIC, 
el/la coordinador/a lingüístic, riscos laborals). 

 

9. ORGANIGRAMA 

 

ÒRGANS DE GESTIÓ DEL CENTRE ÒRGANS DE COORDINACIÓ ORGANITZACIÓ 
DELS ALUMNES 

Òrgans de 
Govern 

Col·legiats 

Òrgans de Govern 
Unipersonals 

Col·legiats Unipersonals 

Consell Escolar 

Claustre de 
professors 

Director/a 

Cap d'Estudis 

Secretari/a 

Equips de Cicle 

Coordinadors de Ed. 
Infantil, Primària i de 

cicle 

Mestre tutor/a 

Representants de 
classe 

Assemblees de classe 
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10.  Estructura del centre 

L’escola Mare de Déu de Montserrat de Súria és una escola d'educació infantil i primària, 
que contempla 3 aules d'educació infantil i 6 aules d'educació primària.  
Té una capacitat per a 225 alumnes. Actualment n'hi ha al voltant de 150. La ràtio 
d'alumnes per classe gira al voltant de 17.  
 
L'escola consta de dos edificis ubicats dins del mateix recinte escolar amb la següent 
distribució: 
 
Edifici de parvulari (una sola planta) 
 
- tres aules amb els corresponents lavabos 
- una aula de psicomotricitat 
- una tutoria 
- una cambra de material 
- un lavabo per mestres 
- una sala per a les calderes de calefacció 
 
Edifici de primària i serveis (tres nivells) 
 

� nivell superior 
 - sis aules 
 - una tutoria 
 - una aula d’anglès 
 - una aula d'Ed. Especial i recursos 
 - un aula taller i ciències. 
 - una cambra per a material 
 - uns lavabos 
 

� nivell mig 
 - una aula d'usos múltiples que allotja la biblioteca i la sala d'ordinadors 
 - una aula de música 
 - una cambra per material 
 - dos despatxos 
 - una oficina 
 - una cambra per a arxiu 
 - dos vestidors 
 - un lavabo per a mestres 
 - un sanitari per a discapacitats 
 - un menjador office amb una cambra per a material 
 - una cambra per al material de neteja 
 - una entrada amb piques per a rentar-se les mans 
 

� nivell inferior 
 - una despatx per a l'Associació de Pares i Mares 
 - un gimnàs 
 - una sala de calderes 
 
Dins el mateix recinte, podem trobar-hi una pista poliesportiva, altres espais de terra, una 
caseta meteorològica, un recinte ajardinat  i un pati d'ús exclusiu per a Ed. Infantil.  
 


