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TITOL I PREÀMBUL 

 
Aquestes Normes d’Organització i Funcionament són un recull de normativa externa i interna que 
regeix les relacions, els drets i els deures dels diferents estaments de la comunitat educativa de 
l’Escola Rafael Casanova.  
 
Les Normes d’Organització i Funcionament s’han de poder canviar atenent tant a les persones que 
les han d’acomplir i fer complir com a les normatives superiors de les quals depenen. Per aquesta 
raó, en el si del Consell Escolar és previst fer una revisió anual d’aquestes Normes i acordar els 
canvis necessaris per tal d’adequar la norma a les persones a les quals s’ha d’aplicar. 
 

TÍTOL II. PRELIMINAR 

 
Capítol 1.-  Propòsit. 
 
1.1. Aquestes Normes d’Organització i Funcionament: 
 regulen l’organització, el funcionament i la convivència de l’Escola Rafael Casanova de Sant Boi 
de Llobregat 
 recullen tot allò que fa referència, dins del seu àmbit, a la normativa legal establerta i  
 regulen aquells aspectes no reglats o no clarament desenvolupats en la normativa, proporcionant 
un marc més precís per al desenvolupament de les funcions i activitats del centre. 
1.2. Els seus preceptes seran d’aplicació preferent llevat que existeixi contradicció amb alguna 
norma de rang superior. 
1.3. En aquestes Normes es concreten: 

a) Les normes de convivència que garanteixen el correcte desenvolupament de les activitats 
acadèmiques. 

b) El marc de les relacions entre els diferents membres de la comunitat educativa i entre els 
òrgans de govern i de coordinació didàctica. 

c) Les normes per a l’ús de les instal·lacions, recursos i material del centre. 
d) El funcionament dels serveis educatius. 
e) Les preses de decisions dels òrgans d’organització i funcionament i la delimitació de les 

seves responsabilitats. 
f) Els documents d’ús.  

 
Capítol 2. Àmbit d’aplicació i compliment. 
 
2.1.Aquestes Normes seran d’obligat compliment per a tots els alumnes com a usuaris del sistema 
educatiu, per als pares, mares o tutors legals d’aquests en tot allò que fa referència a la seva 
relació com a usuaris externs del centre i responsables dels seus fills, per a les empreses i 
institucions respecte a la seva relació amb el centre com a entitats o  
organismes col·laboradors, i per als recursos humans, professorat i PAS,  adscrits a aquesta 
organització educativa.  
2.2. L’àmbit físic d’aplicació serà els edificis i les instal·lacions pròpies de l’Escola per fer les 
activitats educatives, complementàries i extraescolars. Així com qualsevol altre espai, lloc o edifici 
on es desplaci la comunitat educativa dins o fora del territori nacional. En aquest àmbit s’inclouen 
també el respecte per les persones i els seus béns o els danys patrimonials que es puguin 
provocar. 
2.3. L’àmbit d’ensenyament serà el que ofereix l’Escola, és a dir, segon cicle d’educació Infantil, 
educació primària i les seves activitats extraescolars i complementàries. 
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Capítol 3. Objectius educatius generals. 
 
S’especifiquen i concreten en el Projecte Educatiu de centre (PEC), del qual s’exposen les idees 
principals: 
 
1. L’escola desenvoluparà al llarg de l'escolaritat obligatòria les habilitats instrumentals bàsiques : 
lectura i escriptura, càlcul i expressió. 
  
2. L’escola es proposa aconseguir,  que en acabar l'escolaritat obligatòria, els alumnes entenguin, 
parlin i escriguin, en català i en castellà. 
  
3. L’escola potenciarà el coneixement de la cultura, història, geografia, economia i realitat 
sociopolítica de Catalunya, així com el coneixement i la utilització de la llengua catalana com a 
vehicle de comunicació i aprenentatge. 
  
4. L’escola celebrarà les festes populars i  realitzar les sortides i/o colònies escolars com a manera 
de conèixer i arrelar-se al medi. 
  
5. L’escola ajudarà a desenvolupar unes habilitats en l'alumnat mitjançant la utilització de 
procediments i tècniques que no només comportin una aplicació d'aquestes davant una situació, 
sinó una elecció per donar la millor resposta, una presa de decisions de l'individu, és a dir l'ús 
d'estratègies. 
  
6. L’escola treballarà la seqüència planificació-realització-avaluació a l'hora de realitzar les tasques 
o activitats. 
  
7. L’escola afavorirà una motivació de l'alumnat respecte a l'activitat utilitzant diferents recursos que 
facilitin l'aprenentatge. 
  
8. L’escola afavorirà el pensament crític . 
  
9. L’escola afavorirà el màxim desenvolupament de tot l'alumnat partint de les característiques i 
possibilitats de cadascú.  
 
10. L’escola vetllarà per l'equilibri físic-emocional de l'alumnat : acceptació d'un mateix, autoestima, 
resolució de problemes de la vida. 
  
11. L’escola Treballarà per  la salut dels nens, potenciant uns coneixements i uns hàbits 
saludables. 
  
12. L’escola estimularà  la convivència democràtica a les aules partint de valors com la llibertat, la 
solidaritat, la tolerància i la defensa dels drets humans i dels infants. 
  
13. L’escola ajudarà  els alumnes a establir relacions positives i a esdevenir capaços de participar 
en la vida dels grups. 
  
14. L’escola evitarà qualsevol tipus de discriminació per raons socioculturals, de gènere, ètnia, 
creences, dificultats físiques o psíquiques, etc., veient aquestes diferències com a factors 
d'enriquiment. 
  
15.L’escola  potenciarà la reflexió individual i compartida amb el grup i  amb el tutor o tutora davant 
d’un comportament conflictiu. 
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16. L’escola  fomentarà actituds cooperatives essent conscients que aquesta està ubicada en una 
societat força competitiva. 
  
 17. L’escola es regeix pel principi de coeducació i no discriminació envers la procedència, llengua i 
ideologia dels seus membres. 
 
18. L’escola es defineix aconfessional i, en conseqüència es respectaran les creences individuals 
de cada persona , sempre que això no entri en conflicte amb l’ideari de l’escola o suposi qualsevol 
tipus de discriminació per l’alumnat. 
 
 
Capítol 4. Normativa reguladora bàsica. 
 
Els fonaments legals bàsics per elaborar aquestes NOFC són els següents: 

a) La Llei Orgànica 2/2006 , 3 de maig d’Educació (LOE) (BOE de 04/05/2006). 
b) La Llei d’Educació de Catalunya 12/2009, del 10 de juliol (LEC) (DOGC núm. 5422 de 

16/07/2009) 
c) Decret  155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres docents i del personal 

directiu  professional docent. (DOGC núm. 5753 de 11/11/2010) 
d) Decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius. (DOGC núm. 5686 de 

05/08/2010) 
 
 
TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE. 

 
 
Capítol 1. Finalitats de l'estructura d'organització i gestió 
 
L'estructura d'organització i gestió ha de permetre i facilitar, en el marc del projecte educatiu: 
 

a) L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica de l’escola i la definició dels seus objectius. 
b) L'assoliment dels objectius didàctico-pedagògics dels ensenyaments que s'hi imparteixen i la 

seva adequació a les necessitats de l'entorn i context sociocultural. 
c) La millora del processos d'ensenyament-aprenentatge i d’avaluació dels alumnes. 
d) La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent. 

 
 
 
Capítol 2- Òrgans unipersonals de govern 
 
Funcions en general 
 
1.Els òrgans de govern vetllaran perquè les activitats de l’escola es desenvolupin d’acord amb els 
principis constitucionals, per l’efectiva realització dels objectius de l’educació, establerts a les lleis i 
a les disposicions vigents, i per la qualitat de l’ensenyament. 
 
2.També els òrgans de govern garantiran i dinamitzaran, en l’àmbit de les seves competències, 
l’exercici dels drets reconeguts als alumnes, als professors, pares, mares i tutors legals dels 
alumnes i personal d’administració i serveis, i vetllaran pel compliment dels deures corresponents. 
Així mateix, afavoriran la participació efectiva de tots els membres de la comunitat educativa en la 
vida del centre, en la seva gestió i avaluació, garantint l’exercici de la seva participació 
democràtica. 
L’equip directiu i els òrgans unipersonals de govern 
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L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern de l’Escola Rafael Casanova i està format pels 
òrgans unipersonals de govern que són: el/la director/a, el/la cap d’estudis i el/la secretari/a. 
 
1. Els membres de l'equip directiu són responsables de la gestió del projecte de direcció. En 
aquesta tasca l’equip directiu assessora en matèria de la seva competència i en l’elaboració de la 
programació general, el projecte educatiu, les NOFC, el pla i la memòria anual de l’escola. 
Així mateix,  afavoreix la participació de la comunitat educativa i estableix els criteris per a 
l’avaluació interna del centre i coordina les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació. 
 
2. Altres funcions de l’equip directiu seran: 
 

a. Estudiar i presentar al claustre i consell escolar propostes per facilitar i fomentar la 
participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre. 

b. Proposar procediments d’avaluació de les diferents activitats i projectes del centre i 
col·laborar en les avaluacions externes del seu funcionament. 

c. Adoptar les mesures necessàries per a l’execució coordinada de les decisions del consell 
escolar i del claustre en l’àmbit de les seves respectives competències. 

d. Establir criteris generals per al desenvolupament dels currículums del centre . 
e. Establir criteris generals d’elaboració del projecte de pressupost. 
f. Aquelles altres funcions que li delegui el/la director/a en l’àmbit de la seva competència. 

 
Funcionament 
 
L’equip directiu ha de treballar de manera coordinada en el desenvolupament de les seves 
funcions, d’acord amb les instruccions del/la director/a i les funcions especifiques legalment 
establertes. 

 
Nomenament, cessament, renúncia, destitució 
 
1. El/la director/a nomena i cessa els òrgans unipersonals de govern que formen l’equip directiu. Si 
durant el període de mandat de el/la director/a resta vacant el càrrec d'algun òrgan de govern 
unipersonal, el/la director/a  efectua el nomenament que pertoqui. 
 
2. El professorat designat per a l'exercici dels òrgans unipersonals de govern ha de ser funcionari 
de carrera en servei actiu i tenir destinació al centre amb ocasió de lloc de treball vacant.  
 
3. Aquests òrgans unipersonals de govern cessen en les seves funcions en finalitzar el seu mandat, 
la durada màxima del qual és de quatre anys, quan cessa el/la director/a, quan deixen de complir 
algun dels requisits exigits per a l'exercici del càrrec, quan són revocats per el/la director/a. 
 
4. Els òrgans unipersonals de govern a què fa referència aquest article poden presentar la renúncia 
motivada al seu càrrec abans de finalitzar el període per al qual foren nomenats. Perquè la 
renúncia sigui efectiva, ha de ser acceptada per la directora. La renúncia al càrrec per no romandre 
a la mateixa destinació el curs escolar següent tindrà efectes del 30 de juny. 
 
 
Presència de l’equip directiu en l’horari escolar 
 
Una representació de l’equip directiu estarà present en el centre durant tota la jornada lectiva. Per 
tant, en la confecció de l’horari s’haurà de tenir en compte aquest criteri cosa que implica la 
presència, com a mínim, d’un membre de l’equip directiu en el centre dins la franja horària de les 30 
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hores de permanència al centre. Aquest horari s’haurà de fer públic, com la resta d’horaris del 
professorat. 
 
Secció 1. Director/a 
 
Principis generals de la selecció del càrrec de director o directora  
 
La selecció per al nomenament del o de la directora de l’Escola Rafael Casanova s'efectua 
mitjançant concurs de mèrits entre el professorat funcionari de carrera que imparteixi algun dels 
ensenyaments encomanats al centre. La norma bàsica que desenvolupa aquest concurs de mèrits 
és el Decret 155/2010, de 2 de novembre. A partir d’aquesta norma es convoca per mitjà d’una 
Resolució el concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres docents 
públics dependents del Departament d'Educació on hi hagi vacant.  
 
 
Responsabilitat i consideració d’autoritat pública de la directora 
 
1. El/la directora  de l’escola Rafael Casanova 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. El/la 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.  
3. El/a directora, en l’exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a defensar l'interès 
superior de l'infant. 
 
Funcions  
 

1. El/la 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. 

2. Funcions de representació: 
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. 
 
3. Funcions de direcció i lideratge pedagògics: 
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 la normativa vigent  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 de la Llei 12/2009 d’Educació (LEC). 
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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 els acords de 
corresponsabilitat, si escau. 
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. 
 
4. Funcions en relació amb 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. 
 
 
5. Funcions relatives a l'organització i la gestió del centre: 
a) Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament del centre i dirigir-
ne l'aplicació. 
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. 
 
 
Clàusula de tancament 
 
El/la directora  té qualsevol altra funció que li assigni l'ordenament i totes les relatives al govern del 
centre no assignades a cap altre òrgan. 
 
 
Absència del Director 
 
En cas de malaltia o absència perllongada del/ de la director/a, el/la cap d’estudis, assumirà les 
seves funcions redistribuint les tasques entre la resta de membres de l’equip directiu i els  òrgans 
unipersonals de coordinació escaients. 
 

Secció 2. Cap d’Estudis 

 
Competències 
 
Correspon al o la cap d’estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del 
centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del o de  la directora de l’escola. 
 

Funcions 
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1. Són funcions de normativa general dels caps d’estudis: 
a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del mateix centre com amb els centres de 
procedència dels alumnes i els centres públics que imparteixen l’educació  
secundària obligatòria de la zona escolar corresponent. Dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i 
la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat 
acadèmica, escoltat el claustre. 
b) Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Ensenyament i 
especialment amb els equips d’assessorament psicopedagògics. 
c)  Substituir el/la director/a en cas d’absència. 
d) Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació de fi de 
cicle. 
e) Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el seguiment. 
f) Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del 
Departament d’Ensenyament 
 
2. Són funcions de normatives específiques i de centre: 
a) La programació i el seguiment de les activitats docents del centre, en col·laboració amb els altres 
òrgans unipersonals de govern i del claustre de professors. 
b) Coordinar i vetllar per l’execució de les activitats de caràcter acadèmic de professors i alumnes 
en relació al Pla Anual de Centre. 
c) Confeccionar els horaris acadèmics d’acord amb el Projecte curricular i la distribució de tutories i 
mestres especialistes feta pels cicles i supervisada pel Director tot assignant els espais a les 
activitats docents i l’establiment d’hores de suport de l’acció educativa. 
d) Supervisar el control de faltes de l’alumnat. 
e) Vetllar per l’estricte compliment de l’horari per part del professorat tant en allò referent a la 
puntualitat com a l’assistència i el control de faltes. En els casos d’incompliment reiterat remetrà 
informe al Director/a per tal que aquesta efectuï els tràmits i actuacions corresponents que 
tendeixin a evitar aquestes conductes. 
f) Comprovar el correcte desenvolupament de les juntes d’avaluació. Rebre i portar el control de les 
actes de qualificacions i d’avaluació dels alumnes i remetre-les a Secretaria als efectes pertinents. 
g) Coordinar i dirigir l’acció dels tutors, d’acord amb el Pla d’Acció Tutorial. 
h) Afavorir la convivència a l’escola i garantir el procediment establert en aquestes normes sobre la 
convivència i els drets i deures dels alumnes. 
i) Coordinar i planificar juntament amb el/la Director/a les reunions de la Comissió Pedagògica. 
j) Coordinar les activitats d’orientació escolar i professional, així com les activitats complementàries 
de professors i alumnes, en relació amb el Projecte Educatiu (PEC), els projectes curriculars (PCC) 
i la programació general anual (PGA). 
 
 
Absència del/la Cap d’Estudis 
 
En cas de malaltia o absència perllongada de/la Cap d’Estudis, el/la director/a redistribuirà les 
seves funcions entre la resta de membres de l’equip directiu i els  òrgans unipersonals de 
coordinació escaients. 
 

Secció 3. Secretari/a 

 
Competències 
Correspon al secretari/a dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa de l’escola, 
sota el comandament del director/a. 
 
Funcions 
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Són funcions de normativa general del secretari o la secretària les següents:  
 
a) Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions que 
celebrin. 
b) Tenir cura de les tasques administratives de l’escola, atenent la seva programació general i el 
calendari escolar. 
c) Estendre les certificacions i els documents oficials de l’escola, amb el vist-i-plau del director. 
d) Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n deriva i elaborar i custodiar 
la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres 
juntament amb el/la director/a. Elaborar el projecte de pressupost del centre.  
e) Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i 
matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. 
f) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d’acord 
amb la normativa vigent. 
g) Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i 
expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 
h) Confegir i mantenir l’inventari general del centre. 
i) Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i 
equipament d’acord amb les indicacions del director/a i les disposicions vigents. Tenir cura de la 
seva reparació, quan correspongui. 
j) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, l’alienació i lloguer de 
béns i als contractes d’obres, serveis i subministraments, d’acord amb la normativa vigent. 
k) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director/a de l’escola o atribuïdes per 
disposicions del Departament d’Ensenyament. 
 
 
Absència del Secretari/a 
 
En cas de malaltia o absència perllongada del Secretari/a, la director/a redistribuirà les seves 
funcions entre la resta de membres de l’equip directiu i els  òrgans unipersonals de coordinació 
escaients.  
 
 
Capítol 3. Òrgans col·legiats de participació 
 
Classes 
 
Els òrgans col·legiats de govern en l’Escola Rafael Casanova són: el claustre de mestres, el 
Consell Escolar i les comissions específiques que es puguin crear en el si d’aquest òrgan col·legiat 
de govern. 
 
El caràcter personalíssim 
 
La condició de membre d’aquests òrgans col·legiats és personal i no delegatòria, llevat el que ho 
sigui per raó del seu càrrec que podrà ésser suplert per la persona en qui delegui. 
Per aquesta raó els membres dels òrgans col·legiats tenen l’obligació d’assistir a les sessions 
degudament convocades. El president ha de vetllar pel compliment d’aquesta obligació. 
El membres de l’òrgan col·legiat que ho són per la seva relació de serveis amb l’escola, bé com a 
mestres o com a personal d’administració i serveis, tenen l’obligació d’assistir a les sessions, per 
considerar-se part del seu horari laboral. Per aquesta raó, en cas d’inassistència injustificada, la 
directora farà la notificació i tramitació administrativa oportuna.   
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Quòrum de constitució 
 
Es considerarà constituït un òrgan col·legiat, quant assisteixin a les seves sessions la meitat més 
un dels seus membres. En segona convocatòria, mitja hora més tard, es podrà constituir amb una 
tercera part. Aquest quòrum haurà de mantenir-se durant tota la sessió. 
 
 
En tot cas es requerirà la presència del president i del secretari de l’òrgan col·legiat o de les 
persones que legalment els substitueixin. 
 
Calendari de reunions dels òrgans col·legiats de participació i gestió 
 
1.Els òrgans col·legiats de participació i gestió es reuniran, de forma ordinària: un cop al trimestre i 
sempre que ho convoqui el seu president o ho sol·liciti , almenys, un terç  
dels seus membres. Serà preceptiva una reunió al principi i una reunió al final de cada curs 
acadèmic. 
2.De forma extraordinària o per temes específics els òrgans de participació es reuniran tantes 
vegades com sigui necessari. 
3.La convocatòria ordinària es farà amb una anticipació de 48 hores. Per a la convocatòria 
extraordinària només caldran 24 hores. 
 
 
Règim general de convocatòries i sessions 
 
1 Correspon al director/a la convocatòria de les reunions dels òrgans col·legiats de l’Escola Rafael 
Casanova i es podrà cursar pel secretari/a, per delegació de director/a. Aquesta convocatòria haurà 
d’incloure l’ordre del dia de forma explícita i concreta i es farà amb un mínim de 48 hores 
d’antelació.  
2.L’ordre del dia serà fixat pel president, tenint en compte, en el seu cas les peticions fetes per 
escrit dels membres dels òrgans de participació amb antelació suficient i de forma adient. En cas 
de no arribar a temps aquestes peticions s’inclouran en l’ordre del dia de la sessió següent. 
3.La convocatòria inclourà a més de l’ordre del dia, una còpia de l’acta de la sessió precedent i la 
documentació relativa a què fan referència els temes que hagin de ser tractats, d’objecte d’anàlisi o 
per la seva aprovació. Si l’extensió del document és molt gran s’inclourà una síntesi amb indicació 
d’aquesta circumstància. Els documents complets romandran a secretaria per poder  ser consultats 
per qualsevol membre. 
4. La convocatòria es podrà formular i notificar per qualsevol dels mitjans a disposició: correu 
postal, casella del professorat, e-mail personal. 
5.Cada sessió començarà amb les al·legacions a l’acta anterior, si n’hi hagués, i a continuació es 
procedirà a la seva aprovació. 
6.El president modera i dirigeix les sessions. 
 
 
L’adopció dels acords 
 
Sempre que sigui necessari fer una votació, l’adopció dels acords se sotmetrà a les següents 
normes: 
 
a) Es votarà a mà alçada llevat que estigui previst en disposicions normatives de rang superior a 
aquestes NOF, o que ho demani, per escrit, un membre de l’òrgan col·legiat, o que així estigui 
previst pel president. En aquests casos la votació es farà mitjançant papereta dipositada en una 
urna, per ordre alfabètic dels assistents. 
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b) Els acords seran adoptats per majoria dels membres presents, s’entén  majoria simple quan els 
vots positius superen els negatius amb independència dels vots en  
blanc. En cas d’empat es farà una segona votació i si continua aquesta situació el president farà 
servir el seu vot de qualitat. Aquest vot no s’exercirà quan així ho estableixi la legislació o en les 
votacions per nomenar representants electes dels òrgans col·legiats, ni per a la creació de 
comissions i/o elecció dels seus representants. 
c) El secretari aixecarà acta de les sessions, inclourà els vots particulars o discrepants dels acords 
adoptats, i expressarà els motius si així ho desitja el membre de l’òrgan que es pronunciï. En 
aquest cas la persona que discrepi ho farà oralment en la sessió i, abans d’acabar-se aquesta farà 
un escrit que lliurarà al secretari, el qual en farà lectura per a coneixement de la resta de membres 
de l’òrgan col·legiat.  
d) A sol·licitud dels interessats, el secretari/a, amb el vist-i-plau del president, expedirà 
certificacions dels acords presos. 
e)Els acords dels òrgans col·legiats del centre seran recurrents en alçada davant el/la director/a 
dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Baix Llobregat. 

    
 
Secció 1. El claustre del professorat 
 
Composició 
 
1. El claustre del professorat és l'òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de 
l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre.  
2. El claustre el presideix el/la director/a i està integrat per la totalitat dels mestres que presten 
servei al centre. Els mestres que, designats pel Departament d'Ensenyament a proposta dels 
ordinaris diocesans de l'Església Catòlica, o designats per les esglésies o comunitats pertanyents a 
la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, la federació de Comunitats Israelites 
d'Espanya o la Comissió Islàmica d'Espanya, que imparteixin ensenyament de les seves 
respectives religions a l’escola formaran part del claustre del professorat del centre. 
Com a membres del claustre del professorat, aquests seran electors i elegibles a les eleccions a 
representants dels mestres al consell escolar del centre. Com a membres del consell escolar del 
centre poden ser membres de les comissions constituïdes en el si d'aquest. 
 
 
Competències de normativa general 
 
1. El claustre del professorat té les competències següents: 
a) Intervenir en l'elaboració i la modificació del projecte educatiu. 
b) Designar els mestres que han de participar en el procés de selecció del director o directora. 
c) Establir directrius per a la coordinació docent i l'acció tutorial. 
d) Decidir els criteris per a l'avaluació dels alumnes. 
e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 
f)  Escollir els representants dels mestres en el consell escolar. 
g) Donar suport a l'equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la 
programació general del centre. 
h) Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes i de la 
programació general anual. 
i) Fixar els criteris referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes. 
k) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els 
resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre. 
l) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè aquestes 
s’atinguin a la normativa vigent. 
m) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre. 
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n) Aportar propostes i informar el consell escolar del centre i l'equip directiu sobre l'organització i la 
programació general del centre i per al desenvolupament de les activitats escolars 
complementàries i de les extraescolars. 
o) Establir criteris per a l'elaboració del projecte curricular del centre, aprovar-lo, avaluar-ne 
l'aplicació i decidir-ne possibles modificacions posteriors. 
p) Fixar i coordinar les funcions d'orientació i tutoria dels alumnes i aprovar el Pla d’Acció Tutorial. 
q) Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i investigació pedagògiques i en la formació 
del professorat de l’escola. 
r) Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació dels alumnes i del centre en general. 
s) Aportar a l'equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del pla d'estudis del centre, 
la utilització racional de l'espai escolar comú i de l'equipament didàctic en general. 
t) Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats. 
u) Participar en l'avaluació interna del centre. 
v) Col·laborar en l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció d'ensenyament. 
w) Aprovar, si escau, els plans estratègics del centre. 
y) Aprovar tècnicament la implantació i la retirada dels llibres de text. 
 
 
2. El/la directora del centre pot convocar a les sessions del claustre del professorat, professionals 
d'atenció educativa destinats al centre perquè informin en relació amb l'exercici de les funcions 
establertes per les lletres a, c, d, e, g i h de l'apartat 1. 
 
 
Funcionament del claustre 
 
1.El claustre es reuneix preceptivament una vegada cada dos o tres mesos amb caràcter ordinari i 
sempre que el convoqui el/la director/a o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. És 
preceptiu que el claustre es reuneixi al començament i al final de cada curs escolar. L'assistència a 
la reunió del claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 
 
2.La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel director als 
membres del claustre amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas d'urgència 
apreciada per el/la director/a, la qual es farà constar a la convocatòria, juntament amb la 
documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i en el  
seu cas d'aprovació, llevat que hi hagi motius justificats que ho impedeixin. En aquest cas, es faran 
constar en l'acta els motius que han impedit la disposició d'aquests documents als membres del 
claustre. 
 
3. Només podran ser tractats els punts que figurin en l'ordre del dia, llevat que en sigui declarada la 
urgència per acord de la majoria absoluta dels seus membres. 
 
4.Les sessions de claustre no poden durar més de dues hores. Si és el cas es continuarà al dia 
següent en cas d’urgència o al cap de set dies en circumstàncies ordinàries. 
 
5.Els claustrals podran intervenir, prèvia petició de paraula. Si es vol que consti a l’acta la 
intervenció literal d’un professor, aquest haurà de presentar-la per escrit. 
 
6.Al final del claustre en l’apartat “Torn de paraules”, els mestres podran exposar qüestions que, 
essent pròpies del claustre, no estiguin incloses en l’ordre del dia. El president les podrà contestar 
o simplement prendre nota i si s’escau, i ho considera pertinent inclourà la qüestió en l’ordre del dia 
de la següent sessió o, en cas contrari simplement la farà constar en acta.   
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Qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció integral de la seva intervenció o proposta, 
sempre que aporti, en l'acte o en el termini que assenyali el president, el text que correspon 
fidelment a la seva intervenció, fent-ho constar a l'acta o afegint-hi la còpia. 
 
7.En aquells assumptes d’especial complexitat el claustre podrà crear i nomenar comissions perquè 
s’encarreguin d’elaborar informes previs d’interès per a la comunitat escolar. 
 
8.El/la secretari/a del centre aixeca acta de cada sessió del claustre, la qual ha de contenir la 
indicació de les persones que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què s'han 
tingut, els punts principals de les deliberacions, la forma i els resultats de les votacions i el contingut 
dels acords presos, i , a petició dels interessats, una explicació succinta del seu parer. Una vegada 
aprovada,  l'acta passa a formar part de la documentació general del centre. 
 
L'acta ha d'anar signada pel secretari/a amb el vist i plau del president i s'ha d'aprovar en la reunió 
següent. Així mateix correspon al secretari/a estendre les certificacions pertinents dels acords 
adoptats per aquest òrgan.  
 
En l’acta figurarà, a sol·licitud dels respectius claustrals, el vot contrari a l'acord adoptat, la seva 
abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del vot favorable. 
Els membres del claustre que discrepin de l'acord majoritari hi podran formular vot particular per 
escrit en el termini de quaranta-vuit hores, que s'incorporarà al text aprovat. Si fan constar en acta 
el seu vot contrari a un acord adoptat queden exempts de la responsabilitat que, arribat el cas, 
pugui derivar-se'n. 
 
 
Secció 2. El Consell Escolar 
 
Definició 
 
El consell escolar de l’Escola Rafael Casanova és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en 
el govern del centre. 
 
Composició del consell escolar 
 
1. El consell escolar de l’Escola Rafael Casanova és compost per : 

a) El/la directora, que n'és el president. 
b) El/la cap d'estudis.  
c) Cinc mestres elegits/es pel claustre de mestres. 
d) Quatre pares/mares o tutors legals d’alumnes elegits entre el pares d’alumnes de l’Escola 
e) Un pare/mare o tutor legal designat per l'associació de pares d'alumnes més representativa, 

d'acord amb el seu nombre d'associats. 
f) Un representant del personal d'administració i serveis del centre( PAS) 
g) Un regidor o un representant de l'ajuntament del terme municipal en el qual radica el col·legi. 
h) El secretari de l’Escola, que hi actua de secretari, amb veu però sense vot.  
 

2.Quan a l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb la normal activitat del 
centre i que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d'algun membre de la comunitat 
educativa, que no és membre del consell escolar, se'l podrà convocar a la sessió per tal que informi 
sobre el respectiu tema o qüestió. 
 
 
Funcions del Consell Escolar 
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El consell escolar del centre té les competències següents: 
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria  
de tres cinquenes parts dels membres. 
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 
c) Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del 
centre amb entitats o institucions. 
d) Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents. 
e) Aprovar la carta de compromís educatiu. 
f)  Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 
g) Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora. 
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 
j) Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats 
extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer 
l'evolució del rendiment escolar. 
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 
m) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat entre homes i 
dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social. 
n) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de 
recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3. de la LOE. 
o) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els 
resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre. 
p) Aprovar les NOFC i revisar-lo anualment, preferentment al final de cada curs acadèmic. 
q) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars 
complementàries, de les activitats extraescolars i dels serveis, si escau amb la col·laboració de les 
associacions de pares d'alumnes. Aprovar-ne la programació i avaluar-ne l'execució. 
r)  Avaluar i aprovar la memòria anual d'activitats del centre. 
s) Qualsevol altra que li atribueixi l’Administració. 
 
 
Procediment d'elecció dels membres del consell escolar 
 
1.Les eleccions per a la constitució inicial o renovació parcial dels membres del consell escolar són 
convocades pel director/a del centre amb quinze dies d’antel·lació, preferentment en dies diferents 
per cadascun dels sectors de la comunitat educativa, dins les dates previstes que a aquest 
respecte fixi amb caràcter general el Departament d'Ensenyament. Dins els quinze dies esmentats, 
els candidats poden donar a conèixer les seves propostes utilitzant mitjans que no interfereixin la 
marxa ordinària del centre. 
 
2. En relació amb els candidats dels diferents sectors : 

a) Són candidats el professorat del centre, els pares/mares o persones tutores de l’alumnat i el 
personal d'administració i serveis que presenten la seva candidatura al president de la mesa 
electoral corresponent, amb cinc dies d'antelació al dia de l'elecció. 

b) Aquells qui en un mateix centre, formen part de més d'un sector de la comunitat escolar 
només poden presentar-se com a candidats per a un dels sectors. 

c) Si el nombre de candidats a membres del consell escolar d'un determinat sector és inferior al 
nombre de llocs a cobrir, tots els membres del sector passen a ser elegibles. Si el membre 
elegit en aquestes circumstàncies és un professor o un membre del personal d'administració 
i serveis, ha d'assumir el nomenament. Si és un pare d'alumne i no vol assumir-lo, es farà 
una segona votació, i si el nou  

      elegit tampoc no vol assumir-lo, el lloc quedarà vacant fins a la següent         convocatòria. 
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d) Poden ser candidats els pares i les mares o els tutors d’alumnes del centre que exerceixen 
la pàtria potestat o la tutela d’aquest i que figuri en el corresponent cens electoral. Les 
candidatures poden presentar-se acompanyades de l’aval d’una associació de pares 
d’alumnes o d’una relació de pares que avalin el candidat/a. 

e) Les associacions de pares d’alumnes o els grups de pares que avalin un candidat poden 
designar-ne un, entre ells, que actuï a la mesa electoral com a supervisor. 

 
3. En relació amb  les meses electorals : 

a) Per a cada sector de la comunitat escolar es constitueix una mesa electoral presidida pel 
director, encarregada d'aprovar el cens electoral , publicar amb tres dies d'antelació a la 
votació la relació de candidats, organitzar la votació,  fer l'escrutini i fer constar en acta 
pública els resultats de la votació, així com resoldre els dubtes i les reclamacions que puguin 
presentar-se. 

b) En tot cas, el cens electoral serà publicat al tauler d'anuncis del centre, amb set dies 
d'antelació a la data de la votació. 

 
4.En relació amb la constitució de la mesa electoral del claustre de professorat. 

a) Per a l'elecció dels representants del claustre, la mesa electoral estarà formada pel director, 
pel mestre/a amb més antiguitat en el centre i pel mestre/a amb menys antiguitat, que actua 
de secretari/a. Quan coincideixin mestres de la mateixa antiguitat, en forma part el de major 
o menor edat, respectivament. 

b) L'elecció s'efectua en una sessió extraordinària del claustre convocada pel director amb 
aquest únic punt a l'ordre del dia. 

c) Cada mestre/a pot votar, com a representants d'aquest sector, un nombre màxim igual al 
que per a aquest col·lectiu s'estableix a la normativa.  

 
5. En relació amb la constitució de la mesa electoral dels representants dels pares/mares : 

a) Per a l'elecció dels representants de pares/mares, la mesa electoral estarà formada pel 
director, i per dos pares/mares designats per sorteig entre tots els pares/mares o tutors del 
cens. 

b) L'elecció s'efectua prèvia convocatòria del director que haurà de tenir en compte les 
característiques del centre  i la possibilitat horària dels electors per tal d’afavorir i garantir 
l’exercici del dret de vot dels pares/mares. 

c) Cada pare/mare pot votar, com a representants d'aquest sector, un nombre màxim igual al 
que per a aquest col·lectiu s'estableix a la normativa.  

 
6. En relació amb la constitució de la mesa electoral del personal d'administració i serveis :  

a) Per a l'elecció del representant del personal d'administració i serveis, la mesa electoral està 
formada pel director, el secretari i el membre amb més antiguitat al centre del personal 
d'administració i serveis. Quan coincideixi personal de la mateixa antiguitat, en forma part el 
de més edat. 

b) El director, en la convocatòria de les eleccions, precisa les hores de la votació, garantint que 
pot participar-hi tot el personal afectat. 

 
7. Les votacions són personals, directes i secretes. No s'hi admet la delegació de vot, ni el vot per 
correu. En el cas dels pares/mares d'alumnes pot votar el pare i la mare o el tutor respectiu, llevat 
que la pàtria potestat de l'alumne/a estigui conferida en exclusiva al pare o a la mare, i en aquest 
cas només aquest tindrà dret a vot. 
 
8. La condició de membre electe del consell escolar del centre s'adquireix per quatre anys. Cada 
dos anys es renova la meitat dels membres del sector del professorat i la meitat dels membres del 
sectors dels pares/mares, sens perjudici que es cobreixin immediatament les vacants que es pugui 
produir. En aquest darrer supòsit, la condició de membre electe s'estendrà fins a  la data de 
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finalització prevista pel mandat del membre substituït. El consell escolar del centre regula el 
procediment de substitució. 
 
El consell escolar decideix per majoria absoluta els criteris per determinar els membres de cada 
sector afectats per la renovació parcial o bé decideix directament, també per majoria absoluta, 
quins són els membres de cada sector afectats per la renovació parcial. En el cas que no 
s’assoleixi la majoria exigida, s’aplicaran els criteris següents: 
 

a) Sector de professorat. Els afectats per la renovació parcial són successivament els de més 
recent destinació al centre, de menys antiguitat com a funcionaris de carrera al cos actual i 
els de menys edat. 

 
b) El sector de pares. Els afectats per la renovació són els pares que, atesa l’edat i curs 

escolar dels alumnes, abans tinguin previst deixar de ser membres de la comunitat 
educativa del centre. En cas que coincideixin diversos membres, s’efectuarà un sorteig. 

 
9.Una vegada finalitzats aquests processos electorals es constitueix el consell escolar del centre en 
el termini de quinze dies a partir de l'última elecció i es procedeix a la formació de la comissió 
econòmica i la comissió permanent. El secretari del consell aixecarà acta de la constitució i 
l'enviarà l'endemà a la Directora del serveis territorials del Departament d’Ensenyament al Baix 
Llobregat. 
  
 
Substitució de vacants en el consell escolar 
 
Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta ha de ser ocupada pel següent candidat 
més votat en les darreres eleccions. El nou membre ha d'ésser nomenat per al temps que resta de 
mandat al qui ha causat la vacant. En cas de no haver-hi cap candidat, caldrà fer eleccions 
anticipades per a la vacant que queda lliure. 
 
 
Funcionament del consell escolar 
 
1. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el 
convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. A més, preceptivament 
, és fa una reunió a l'inici i una altra al final del curs. 
 
2. Les reunions de consell escolar se celebraran en un horari que permeti l’assistència dels 
representants de  mares i pares. 
 
3. La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel director/a als 
membres del consell amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores , llevat del cas d'urgència 
apreciada pel president, la qual es farà constar a la convocatòria, juntament amb la documentació 
necessària que hagi de ser objecte de debat, i si s’escau d'aprovació, llevat que hi hagi motius 
justificats que ho impedeixin . En aquest cas, es fan constar a l'acta els motius que han impedit 
disposar d'aquests documents als membres del consell. 
 
4. La confecció de l’ordre del dia de les sessions incorporarà els punts que pugui sol·licitar el sector 
de mares i pares, d’acord amb les funcions normativament atribuïdes. 
 
5. Només podran ser tractats els punts que figurin a l'ordre del dia, llevat que en sigui declarada la 
urgència per acord de la majoria absoluta dels seus membres. 
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6. De cada sessió de treball, el secretari n'aixecarà acta,   la qual ha de contenir la indicació de 
persones que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què s'ha fet, els punts 
principals de les deliberacions, la forma i els resultats de les votacions i el contingut dels acords 
presos i, a petició dels interessats, una explicació succinta del seu parer. 
 
L'acta ha d'anar signada pel secretari amb el vist-i-plau del president i s'ha d'aprovar a la següent 
reunió. Així mateix correspon al secretari estendre les certificacions pertinents dels acords adoptats 
per l'òrgan. A més, el centre haurà de tenir a disposició dels membres del Consell Escolar les actes 
de les sessions del consell. 
 
En l'acta figurarà, a sol·licitud dels respectius membres, el vot contrari a l'acord adoptat, la seva 
abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del vot favorable. 
 
Els membres del consell que discrepin de l'acord majoritari hi podran formular un vot particular per 
escrit en el termini de quaranta-vuit hores, que s'incorporarà al text aprovat. Si fan constar en acta 
el seu vot contrari a un acord adoptat, queden exempts de la responsabilitat que, arribat el cas, 
pugui derivar-se'n.. 
 
Qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció integral de la seva intervenció o proposta , 
sempre que aporti, a l'acte o en el termini que assenyali el president, el text que es correspongui 
fidelment amb la seva intervenció, fer-ho constar a l'acta o afegir-hi la còpia. 
 
7.Els acords del consell escolar que, a criteri dels seus membres, siguin considerats d’interès 
general, es difondran a tota la comunitat educativa, a través dels mecanismes que establirà el 
consell. 
 
 
Procediment de presa de decisions 
 
1.Es procurarà que les decisions en el si del consell escolar es prenguin per consens. Si no és 
possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres presents, llevat 
dels casos en què la normativa determina una altra majoria qualificada. En les situacions d’empat 
es procedirà a repetir la votació, en cas de continuar en aquesta situació decidirà el vot de qualitat 
del president del consell escolar. 
 
2.Les votacions es realitzaran a mà alçada llevat els casos que sigui exigible el vot secret o quan 
ho sol·liciti algun conseller. 
 
3.El/la director/a, el/la Cap d’Estudis i el representant de l’Ajuntament, per ser membres del consell 
escolar en la seva qualitat de l’Administració Educativa i de la Municipal respectivament, no podran 
abstenir-se. 
 
 
Les Comissions del Consell Escolar 
 
En el si del Consell Escolar  hi haurà amb caràcter permanent les següents comissions: 

a) Comissió Permanent 
b) Comissió econòmica 
c) Comissió de menjador 
d) Aquelles que el consell escolar consideri oportú que podran tenir caràcter estable o 

cojuntural. 
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Capítol 4. Els òrgans unipersonals de coordinació 
 
Secció 1. Funcions dels coordinadors de cicle 
 
1 El coordinador de cicle és un òrgan unipersonal que coordina a l’equip de cicle corresponent. 
2 A l’escola hi ha quatre coordinadors de cicle: el coordinador d’Educació Infantil, el de Cicle Inicial, 
el Coordinador de Cicle Mitjà i el de Cicle Superior. 
3 Són funcions dels coordinadors de cicle : 
a) Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de l'educació infantil i 
l'educació primària, segons correspongui, sota la dependència del/a cap d'estudis. 
b) Fer propostes a l'equip directiu  per a l'elaboració del pla d'avaluació interna. 
c) Col·laborar amb l'equip directiu en l'aplicació del pla d'avaluació interna del centre. 
d) Estructurar els mecanismes de traspàs/recull d'informació juntament amb la cap d'estudis i  la 
resta de coordinadors. 
e) Convocar les reunions del seu cicle diferents de l’establerta, presidir-les, prenent nota dels 
acords. 
f) Formar part de l'equip de coordinació pedagògica i ser el portaveu en el seu cicle. 
g) Dinamitzar la discussió pedagògica del seu cicle. 
h) Encarregar-se, juntament amb l'equip directiu, de la difusió i del compliment de les disposicions 
de les normes d’organització i funcionament del centre en el seu cicle.  
 
 
Nomenament i cessament dels coordinadors de cicle 
 
1. Es nomena per exercir les funcions de coordinadors de cicle els funcionaris docents en servei 
actiu i amb destinació definitiva al centre. Només per insuficiència d'aquests, es cobreix la resta de 
llocs de coordinació amb funcionaris docents que no tinguin destinació definitiva. En aquest cas, el 
nomenament s’estendrà, com a màxim, fins a l’inici del següent curs acadèmic. Altrament el 
nomenament dels coordinadors de cicle abasta, com a màxim, fins la data de la fi del mandat del 
director. 
 
2. Els coordinadors de cicle són nomenats pel director/a de l’escola, escoltada pel o per la Cap 
d’Estudis. 
 
3. El/la director/a pot acceptar la renúncia motivada o aprovar el cessament dels coordinadors de 
cicle abans de la finalització del període per al qual havien estat nomenats, una vegada escoltat 
l'equip de cicle, i amb audiència de l'interessat. 
 
4. Del nomenament o cessament, segons correspongui, del coordinador de cicle, el/la director/a 
n'informarà el consell escolar del centre i al servei de personal dels serveis territorials 
d’ensenyament. 
 
 
Secció 2. Funcions del coordinador d'informàtica 
 
Són funcions del coordinador d’informàtica: 
a) Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i optimització dels recursos 
informàtics i per adquirir-ne de nous. 
b) Assessorar l'equip directiu, el professorat i el personal d'administració i serveis del centre en l'ús 
de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d'Ensenyament. 
c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre. 
d)  Assistir al Seminari d’actualització en Tecnologies de la Informació i a les Jornades Tècniques 
proposades per l’administració. 
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e) 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. 
f)  Aquelles que la directora de l’escola li encomani en relació amb els recursos informàtics i 
telemàtics . 
 
Secció 3. Funcions del coordinador de llengua i cohesió social  
 
1. Per tal de potenciar l’aplicació pràctica del projecte lingüístic de centre i coordinar-lo amb el Pla 
d’acollida i d’integració de l’alumnat nouvingut, que anualment es concretarà en la programació 
general, es considera prioritari el nomenament del/ de la coordinador/a lingüístic/a, que 
s’encarregui també de l’educació intercultural i de la cohesió social. 
 
2. Són funcions del coordinador: 
a) Assessorar l'equip directiu en l'elaboració o en l’actualització del projecte lingüístic i del Pla 
d’Acollida i d’integració. 
b) Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural que el centre 
realitza per facilitar l’acollida de l’alumne nouvingut. 
c) Assessorar l'equip directiu en la programació de les actuacions de la programació general del 
centre que concreten el projecte lingüístic i el Pla d’acollida i integració. 
d. Coordinar les activitats, incloses en la programació general, que promouen l’ús de la llengua 
catalana, i el respecte i la valoració de la diversitat lingüística i cultural. 
e) Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social dels Serveis 
Territorials. 
f) Crear, coordinar i actualitzar un fons de documentació (metodologies, materials didàctics, TIC...) 
que faciliti la potenciació de l’ús de la llengua catalana, la millora de la didàctica de l’ensenyament 
de la llengua i dels aspectes lingüístics de les altres àrees, l’acollida lingüística i social de l’alumnat 
nouvingut i l’educació intercultural. 
g) Coordinar-se amb les institucions i les entitats de l’entorn per tal de treballar conjuntament en la 
promoció de l’ús social de la llengua i en l’acollida lingüística i social de l’alumnat nouvingut.    
 
 
Secció 4. Funcions del coordinador de prevenció de riscos laborals 
 
Són funcions del coordinador de prevenció de riscos laborals: 
a) Promoure i coordinar, segons les directrius i objectius de la direcció del centre i la guia de la 
secció de prevenció de riscos laborals de la delegació territorial,  les actuacions en matèria de salut 
i seguretat del centre. Així mateix, promoure l'ús dels equips de treball i protecció i fomentar 
l’interès i la cooperació de les treballadores i treballadors en l’acció preventiva. 
b) Promoure, molt especialment, les actuacions preventives bàsiques, com l’ordre, la netedat, la 
senyalització i el manteniment general, i efectuar-ne el seguiment  i control. 
c) Col·laborar en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre, atenció a 
queixes i suggeriments i registre de dades. 
d) Col·laborar en les implantacions del pla d’emergència i en les actuacions que se’n deriven. 
e) Col·laborar en les revisions periòdiques dels llocs de treball. 
f) Coordinar la formació de les treballadores i treballadors del centre dins d’aquest camp. 
g) Col·laborar amb el claustre per al desenvolupament, dins del currículum de l’alumnat, dels 
continguts de prevenció de riscos i d’estils de vida saludables. 
h) Aquelles altres que el/la Director/a li encomani en relació a la prevenció de riscos laborals. 
 
Nomenament i cessament dels coordinadors d'informàtica, de llengua i cohesió social, 
d’activitats i  serveis, i de prevenció de riscos laborals 
 
1. El nomenament i cessament correspon al/la director/a, escoltada el/la cap d’estudis. 
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2. El nomenament abasta, com a màxim, fins a la data de la fi del mandat del director/a. 
 
3. Del nomenament o cessament, segons correspongui, dels coordinadors d'informàtica, de llengua 
i cohesió social, d'activitats i serveis, i de prevenció de riscos laborals, el/la directora n'informarà  al 
servei de personal dels serveis territorials d’ensenyament. 
 
 
TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

 
 
Capítol 1. Organització del professorat 
 
Secció 1. Equips docents de cicle 
 
Composició i funcions 
 
1. Està format per tots els mestres que imparteixen docència als alumnes d’un  mateix cicle. 
 
2. Són funcions dels equips de cicle: 
 
a) Coordinar l'organització i el desenvolupament dels ensenyaments propis del cicle en l’escola, 
com a criteri prioritari. 
b) Formular propostes relatives als projectes educatiu i curricular del centre i a llur programació 
general. 
c) Portar a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes, constituïts en comissions d'avaluació 
presidida pel o per la cap d'estudis, per a l'avaluació i promoció dels alumnes que finalitzen un 
cicle. 
d) Aportar a l'equip directiu propostes per a l'elaboració del pla d'avaluació interna del centre. 
e) Col·laborar en l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció d'ensenyament. 
f) Revisar de forma periòdica i sistemàtica els diferents aspectes de la programació curricular i els 
eixos transversals. 
g) Harmonitzar la metodologia i l'avaluació que s'ha d'emprar en el cicle, d'acord amb els criteris 
fixats en el projecte curricular i revisar-ne els resultats. 
h) Fer el seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge dels diferents grups d'alumnes , 
especialment dels aspectes relacionats amb l'atenció a la diversitat de necessitats dels alumnes, i 
en concret dels alumnes amb necessitats educatives especials i/o dificultats d'aprenentatge. 
i) Planificar, analitzar i revisar els agrupaments d'alumnes, els processos de recuperació i l'atenció 
individualitzada, i els recursos esmerçats.  
j) Harmonitzar el pla d'acció tutorial i l'orientació dels alumnes i el traspàs d'informació a les famílies 
d'acord amb els criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els resultats. 
k) Interpretar i matisar les normes d’organització i funcionament del centre, adaptant-lo als grups 
d'alumnes. 
l) Fer operatius en el cicle tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i funcionament dels 
ensenyament en el cicle: sortides, celebracions, activitats complementàries, etc. 
m) Coordinar-se amb els professionals de suport que intervenen en el procés educatiu dels 
alumnes del cicle. 
n) Afavorir l'intercanvi d'experiències i valoracions entre els membres de l'equip i també amb 
membres d'altres equips del centre o d'altres centres. 
o) Plantejar al claustre les propostes de formació permanent del professorat vinculades als 
interessos i necessitats del cicle i amb implicació a nivell de centre.   
p) Col·laborar amb el/la cap d'estudis en l'elaboració dels horaris de les activitats dels alumnes, 
tenint en compte els recursos humans i materials disponibles i d'acord amb criteris pedagògics. 
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q) Plantejar i orientar els contactes col·lectius amb les famílies  dels alumnes, especialment amb 
aquelles que són noves al centre o els fills de les quals finalitzen l’escolaritat. 
r) Totes aquelles que relacionades amb els processos organitzatius del cicle, així com les que 
d'acord amb la funció general,  l'equip directiu li vulgui encomanar. 
 
3 Els equips de cicle són coordinats pel corresponent coordinador de cicle sota la supervisió del/la 
cap d'estudis. 
 
 
Funcionament dels equips de cicle 
 
1 Els equips de cicle es reuneixen com a mínim una vegada a la setmana i sempre que els 
convoqui el coordinador o ho sol·liciti almenys un terç dels seus membres. A més, preceptivament,  
fan una reunió a l'inici de curs i una al final. 
2 La convocatòria de les reunions correspon al coordinador. El dia  de la setmana en què es farà la 
reunió queda fixat en les  reunions  d’inici de curs i després aprovat en el PAGC. 
3 De cada sessió el coordinador en deixarà per escrit els acords presos , fent-hi constar les 
persones que hi eren presents. 
4  A finals de curs tots els acords presos al cicle i a la coordinació pedagògica quedaran recollits en 
un document específic: Memòria dels acords de cicle i coordinació pedagògica.  
 
 
Secció 2. Els mestres especialistes 
 
Definició 
 
En la relació de llocs de treball de l’escola s’estableixen les especialitats següents: mestre 
d’educació infantil, mestre d’educació primària, mestre d’educació especial, mestre de 
música,mestre d’educació física, mestre de llengua estrangera anglès i mestre d’aula d‘acollida si 
escau (segons criteri del Departament d’Educació i necessitats del centre). 
 
 
El mestre tutor  
 
1. La tutoria i l'orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els mestres que formen 
part del claustre del centre poden exercir les funcions de mestre tutor quan correspongui. 
 
2. Cada unitat o grup d'alumnes té un mestre tutor, amb les funcions següents:  
a) Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels alumnes. 
b) Coordinar la coherència de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i les activitats   d'avaluació 
de tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu grup d'alumnes. 
c) Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions d'avaluació. 
d) Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per l'elaboració dels 
documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la comunicació d'aquests als pares o 
representants legals dels alumnes. 
e) Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica dels alumnes.  
f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants legals per 
informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva assistència a les activitats de l’escola. 
g) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del col·legi. 
h) Participar en l'avaluació interna del centre. 
i) Controlar les absències dels seus alumnes. 
j) Aquelles altres que li encomani el/la director/a o li atribueixi el Departament d'Ensenyament. 
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3. El/la cap d'estudis coordina l'exercici de les funcions del tutor i programa el pla d'acció tutorial 
dels alumnes de l’escola, d'acord amb el projecte educatiu. 
 
 
Nomenament i cessament dels mestres tutors  
 
1. El mestre tutor és nomenat per el/la director/a de l’escola, escoltat el claustre de mestres. 
 
2. El nomenament dels mestres tutors s'efectua per un curs acadèmic. 
 
3. El/la directora de l’escola pot deixar sense efecte el nomenament del mestre tutor a sol·licitud 
motivada de l'interessat o per pròpia decisió, una vegada escoltat el claustre de professors i amb 
audiència de l'interessat, abans que finalitzi el termini per al qual havia estat nomenat. 
4. Del nomenament o cessament, segons correspongui, dels mestres tutors, el/la director/a 
n'informa el consell escolar del centre. 
 
5. Sempre que l'organització del centre ho permeti i es pugui donar resposta als requeriments del 
projecte educatiu, el/la director/a procurarà que les promocions d'alumnes tinguin el mateix  tutor al 
llarg de cada cicle. 
 
 
Criteris d’assignació de tutories  
 
En l’adjudicació de les tutories es consideraran els criteris següents: 
 
a) Continuació com a tutor/a del grup del curs anterior dins el mateix cicle. 
b) Permanència màxima com a tutor/a en un mateix grup durant dos cursos a primària. A infantil els 
tutors/es romandran amb el seu grup durant els tres cursos (P3-P4-P5). 
En tot cas, el director/a del centre sempre té la potestat per fer els canvis que consideri oportuns 
per necessitats del centre. 
 
 
Especialistes d’educació especial 
 
Els mestres especialistes d’educació especial centraran la seva intervenció en els àmbits següents: 
 
a) Atendre els alumnes amb necessitats educatives especials. 
b) Prioritzar l’atenció dels alumnes que presenten disminucions greus i permanents. 
c) Prioritzar l’atenció dels alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge i mancances degudes a 
la situació sociocultural de les famílies. 
d) Participar en l’elaboració d’adaptacions curriculars, en la seva revisió i avaluació, conjuntament 
amb els mestres tutors i amb la col·laboració de l’EAP del sector. 
 
 
Àmbits d’actuació 
 
L’atenció als alumnes per part dels mestres especialistes en educació especial es podrà dur a 
terme de diferents formes, no necessàriament excloents: 
a) Col·laborar amb els mestres tutors en l’elaboració de materials específics i/o adaptats. 
b) Intervenir dins l’aula ordinària, conjuntament amb el tutor, per oferir una atenció més 
individualitzada als alumnes que ho requereixin. 
c) Intervenir en situacions escolars de treball individual o de petit grup fora de l’aula ordinària. 
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d) Ajudar als mestres tutors/es en la corroboració de la necessitat de que alguns alumnes del 
centre siguin valorats per l’EAP, o per altres serveis externs (CREDA, logopèdia, ...) 
 
Auxiliar d’educació Especial (Vetlladores) 
 
Els auxiliars d’educació exerciran les funcions següents (segons la disponibilitat horària): 
a) Ajudar a l’alumnat amb necessitats educatives especials ens els desplaçaments dins i fora del 
centre docent, el seu control postural i canvis de postura necessaris per garantir-ne la mobilitat i en 
aspectes de la seva autonomia personal ( higiene,  
alimentació, cures habituals...) per garantir que pugui participar en totes les activitats i realitzar els 
seus tractaments específics en el centre docent. 
b) Vigilar i ajudar a l’alumnat amb necessitats educatives especials a les hores d’entrada i sortida 
del centre, durant el temps d’esbarjo i en el temps de menjador. 
c) Aportar informació verbal i/o escrita al professorat sobre les activitats i actuacions de l’alumnat 
amb necessitats educatives especials. 
d) Fer altres tasques, pròpies del seu grup professional, que li pugui encomanar el/la director/a o el 
professorat. 
 
 
Funcions dels especialistes de música 
 
1.Els especialistes de música exercirà les funcions següents, en l’ordre de prioritats que s’indiquen: 
a) Coordinar les activitats curriculars musicals del centre, fins i tot en aquells cicles en què no sigui 
preceptiva la seva intervenció directa com a docent. 
b) Impartir les classes a l’educació primària, atenent a les dedicacions horàries establertes. 
c) Impartir classes al parvulari, si el seu horari li ho permet.  
 
2. Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter d’especialista, es 
dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre. 
 
 
Funcions dels especialistes d’educació física 
 
1. Els especialistes d’educació física exerciran les funcions següents, en l’ordre de prioritats que 
s’indiquen: 
a) Coordinar les activitats curriculars de l’educació física del centre. 
b) Impartir les classes a l’educació primària. 
 
2. Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter d’especialista, es 
dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre. 
 
 
Funcions dels especialistes de llengua estrangera 
 
1. Els especialistes de llengua estrangera exerciran les funcions següents, en l’ordre de prioritats 
que s’indiquen: 
a) Impartir la docència de la primera llengua estrangera a segon i tercer curs de parvulari i a 
primària, conjuntament amb els mestres amb titulació de coneixement adients per impartir idiomes. 
b) Dinamitzar i promoure activitats complementàries relacionades amb aquesta matèria, per tal de 
proporcionar als alumnes ocasions d’utilitzar la llengua estrangera (anglès) en contextos 
significatius.  
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2. Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter d’especialista, es 
dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre. 
 
 
Funcions del mestre tutor d’aula d’acollida  
 
1. L’especialista de l’aula d’acollida exercirà les funcions següents, en l’ordre de prioritats que 
s’indiquen: 
a) Coordinar-se amb el servei d’interpretació/orientació i fer de mediador entre el centre i la família. 
b) Elaborar avaluacions inicials i col·laborar en l’elaboració d’adaptacions curriculars 
individualitzades. 
c) Gestionar l’aula d’acollida. 
d) Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística i d’inclusió social. 
e) Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de referència. 
f) Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural al procés educatiu. 
 
2. Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter d’especialista, es 
dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre. 
 
3. Com a norma general, l’horari de l’aula d'acollida no ha d’interferir en les matèries (plàstica, 
música, educació física...) que l’alumnat nouvingut pot compartir amb els seus companys de classe. 
Generalment, l’alumnat assistirà a l’aula d’acollida un màxim de tres sessions setmanals, durada 
que podrà anar disminuint a mesura que avanci en els aprenentatges, en funció de l’organització 
de l’acollida inicial, recollida en el Pla d’acollida i integració del centre. 
 
4. La coordinació del/de la tutor/a d’acollida amb la resta de professorat, especialment amb el/la 
coordinador/a lingüística i el/la tutora del grup de referència on s’ha adscrit l’alumnat i amb els 
professionals especialistes (EAP i mestre/a d’educació especial)  
haurà de ser l’element clau de les decisions organitzatives, curriculars i d’avaluació que es prenguin 
per afavorir-ne la integració escolar. 
 
5. Per tal de facilitar la matriculació de l’alumne/a en una primera acollida a l’escola i fer un 
seguiment de la seva escolarització, el centre podrà sol·licitar la presència d’un traductor/intèrpret 
quan l’alumne/a i la seva família desconeguin les dues llengües oficials a Catalunya. Tant les 
entrevistes inicials com el seguiment poden fer-se en sessions individuals o en grup. A la web del 
Departament d’Educació hi ha una llista actualitzada d’entitats i professionals que proporcionen 
serveis de traducció i d’interpretació. 
 
 
6. La petició del servei es farà directament a les entitats i professionals relacionats a la llista i ha de 
comptar amb el vist-i-plau de/la director/a del centre. 
 
 
Nomenament i cessament dels mestres especialistes 
 
El nomenament i cessament dels mestres especialistes en el centre correspon al Departament 
d’Ensenyament, d’acord amb la configuració de la plantilla del centre i en funció de les línies i 
unitats d’escolarització. 
 
Secció 3. Les Comissions 
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1. Amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia i agilitat en el desenvolupament de les funcions 
del claustre, es podran formar comissions de treball que presentaran estudis o propostes per la 
seva aprovació. 
 
2. Els acords d’aquestes comissions si són aprovats pel claustre passen a ser vinculants. 
 
3. La durada d’aquestes comissions dependrà de l’objectiu pel al qual varen ser creades. 
 
4. La distribució del professorat dependrà de l’objectiu de cadascuna i estarà en funció d’aquest 
objectiu i dels temes a tractar. 
 
5. Són comissions de caràcter permanent : comissió de biblioteca, comissió d’atenció a la diversitat, 
comissió de festes, comissió d’avaluació i comissió pedagògica. 
 
 
Composició  de les comissions permanents 
 
Tots els membres  del claustre hauran de formar part d’una comissió , i tots els cicles hauran de 
tenir algun representant a totes les comissions. 
 
 
Funció  de les comissions permanents 
 
Com a norma general totes les comissions permanents hauran de fixar els objectius a l’inici de curs 
que s’inclourà al PAGC, i fer una avaluació final que es recollirà a la memòria anual i a l’avaluació 
interna.   
 
 
Comissió de biblioteca  
 
1.  Estarà formada com a mínim per un membre de cada cicle 
 
2.  Les seves funcions són:         
                                                   
1. Recordar i revisar a cada Cicle les Normes de funcionament de la biblioteca. 
2. Catalogar els llibres a mida que es vagin adquirint. 
3. Endreçar els llibres de la biblioteca. 
4. Reparar llibres espatllats. 
5. Comprar llibres nous.      
6. Revisar i actualitzar, si s’escau, el PLEC. 
7. Qualsevol altra que li atribueixi l’equip directiu  
 
Comissió d’atenció a la diversitat 
 
1. Estarà formada pel mestre/a especialista en necessitats educatives especials, el/la cap d’estudis, 
el/la Director/a, Coordinador/a LIC, Psicopedagog/a de l’EAP i un representant de cada cicle. 
 
2. Les seves funcions són: 
 

1. Fer un llistat dels nens atesos el curs anterior. Per separat atesos per l’EAP, educació 
especial, As.Social i demandes de logopèdia. 

2. Determinar els criteris per l’atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat. 
3. Decidir els procediments que s’empraran per determinar les necessitats educatives. 
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4. Establir els criteris per formular els plans individualitzats que corresponguin, així com 
l’organització i els criteris metodològics que es considerin més idonis per atendre la diversitat 
dels alumnes. 

5. Ajudar als tutors i donar assessorament en l’elaboració dels Plans individualitzats per a 
l’alumnat nouvingut i amb NEE  tant pel que fa al document com el posterior seguiment. 

6. Rebre les derivacions dels tutors que comuniquin les necessitats detectades a l’aula i fer el 
seguiment dels alumnes ja detectats en cursos anteriors. 

7. Qualsevol altra que li atribueixi l’equip directiu  
 
 
Comissió de festes 
 
1. Estarà formada com a mínim per un membre de cada cicle  
 
2. Les seves funcions són: 
 

1. Fomentar i promoure les festes tradicionals del nostre país així com donar-les a conèixer a la 
diversitat del nostre alumnat. 

2. Coordinar l’elaboració del material per a la celebració de les festes. 
3. Transmetre als cicles les decisions preses a  la comissió per tal de fer-ne partícip a tota la 

comunitat educativa. 
4. Planificar les diferents activitats que es realitzaran a les diferents festes que celebrem a 

l’escola. 
5. Qualsevol altra que li atribueixi l’equip directiu. 

 
 
Comissions d’Avaluació 
 
Les comissions d’avaluació de cicle estaran formades per tots els mestres que imparteixen 
docència en el cicle, presidits pel o pel o per la cap d’estudis o per qui, a aquest efectes, n’exerceixi 
les funcions. 
 
Funcions  
 
Les funcions de les comissions d'avaluació són: 
 
a) Analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne. 
b) Establir, si escau, mesures d'adequació i reforç. 
c) Proposar la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació que convinguin per a les 
activitats educatives del cicle. 
d) Realitzar una valoració final per àrees i global,  del progrés de cada un dels alumnes en finalitzar 
el cicle. 
e) Decidir si els alumnes promocionen de cicle  o hi resten un any més, en els cas que no hagin  
assolit completament  els objectius del cicle. 
f) Explicitar les activitats que convenen en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 
anterior,  per a aquells alumnes que hagin passat als següents  havent assolit de forma incompleta 
els objectius del cicle anterior. 
 
 
Funcionament de les comissions d'avaluació 
 
1. Les comissions d'avaluació són  presidides pel o per  la cap d'estudis o per qui, a aquest efecte, 
n'exerceixi les funcions. A més dels mestres dels cicle, també hi poden participar altres 
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professionals (EAP, Logopeda, ...) que  hagin intervingut en el procés d'ensenyament dels 
alumnes. L'equip de mestres del cicle, juntament amb el/la cap d'estudis determinaran 
justificadament cada curs si escau aquesta participació. 
 
2. Aquestes comissions es reuniran com a mínim un cop al trimestre  en els cicles de l'educació 
primària i dues vegades al curs - gener i maig - a l'educació infantil, i, almenys una setmana abans 
del lliurament dels informes a les famílies. 
 
3. En la primera  sessió de la comissió del  curs es designarà un mestre, preferentment el 
coordinador  perquè actuï de secretari de les sessions i n'aixequi acta. Es reuniran com a mínim un 
cop per trimestre, convocades per la cap d’estudis, el/la director/a del centre o el coordinador.  
 
4. En les actes de les sessions trimestrals s'haurà d'explicitar, almenys, la relació d'alumnes que 
presenten dificultats i les mesures de reforç i adequació preses, així com les modificacions en la 
programació i estratègies d'intervenció proposades pels mestres. En la sessió següent s'haurà de 
fer el seguiment del grau de compliment dels acords presos.  
 
5. En l'acta de la darrera sessió d'avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les 
àrees, la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de 
l'alumne en el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen de cicle sense haver-ne assolit tots 
els objectius, caldrà celebrar una reunió amb el tutor/a del cicle següent a qui es farà saber les 
mancances de l’alumne en qüestió. S'hauran de fer explicites les activitats a realitzar en el cicle 
següent per assolir els objectius del cicle anterior. 
 
 
Comissió pedagògica definició i funcions  
 
1. És format pels coordinadors de cicle, el cap d’estudis i el Director. 
 
2. Són funcions de l’equip de coordinació pedagògica: 
a) Coordinar i harmonitzar l’actuació i les propostes dels equips de cicle. 
b) Col·laborar amb el cap d’estudis en la planificació, seguiment i avaluació de les activitats 
pedagògiques del centre, i específicament en la gestió del pla d’avaluació interna. 
c) Vetllar pel desplegament dels objectius i les activitats incloses en la programació general del 
centre amb caràcter anual. 
d) Fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme en els cicles, detectar els 
desajustament i corregir-les, si és el cas, d’acord amb les directrius generals.  
 
 
Reunions de coordinació 
 
1. L’equip de coordinació pedagògica es reuneix una vegada a la setmana. 
 
2. Està formada pels coordinadors de cicle i el/la cap d’estudis. 
 
3. De cada sessió el cap d’estudis en farà un acta amb els punts de l’ordre del dia i el contingut dels 
acords presos.  
 
4. A finals de curs tots els acords de la coordinació juntament amb els del cicle quedaran recollits 
en una memòria interna del centre. 
 
 
Capítol 2. Organització de l’alumnat 
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Secció 1. Adaptació de l’alumnat de P-3 
 
Per als alumnes que van per primera vegada a l’escola, els mestres d’E.I. planificaran cada curs el 
sistema d’adaptació més adequat. 
En general aquest sistema consisteix en l’entrada progressiva de pocs alumnes durant els primers 
dies del curs, la divisió dels grups en dos que alternaran l’assistència a classe al matí. 
A finals de curs, els/les mestres d’E.I. revisen el projecte d’acollida dels alumnes de P3 pel curs 
següent, el presenten al claustre i s’ha d’aprovar al Consell escolar. Es farà una reunió informativa 
amb els pares on es presentarà entre d’altres aquest acord. 
Durant el període d’adaptació els acompanyants portaran els nens fins a la porta. 
 
 
Secció 2. Adscripció de l’alumnat en grups classe 
 
Es farà a començament de curs, a P3. 
Quan hi hagi dos grups classe, es procurarà que hi hagi la mateixa proporció d’alumnes en tots 
dos, seguint els següents criteris: 
Mes de naixement 
Haver anat a la llar d’infants 
Alumnes estrangers 
Sexe 
Els germans bessons aniran en aules diferents 
Alumnes amb NEE 
 
 
Secció 3. Adscripció d’alumnat nou fora de l’inici de P3 
 
Tots els alumnes nous s’adscriuran al curs que els correspongui segons l’any de naixement. 
Quan arriba un alumne nou i li correspon un curs desdoblat, s’adscriurà al grup amb un nombre 
menor d’alumnes. Si els dos grups tinguessin el mateix nombre d’alumnes, s’adscriuria segons els 
criteris esmentats anteriorment i si cal es farà una valoració de cada grup. 
 
Aquells alumnes que arribin a l’escola amb un informe escrit de l’escola anterior, l’EAP, inspecció o 
amb una modificació curricular en curs o autoritzada pel departament, s’adscriuran segons 
aconselli l’informe. Posteriorment l’escola en farà la seva valoració. 
 
Aquells alumnes d’incorporació tardana que arriben a l’escola sense coneixement del català 
s’adscriuran al curs que els correspongui per edat i, a partir de tercer, podran matricular-se en un 
curs inferior. Igualment, seguiran un programa d’immersió lingüística durant els dos primers cursos, 
destinat a donar-los les mínimes eines de  comunicació.  
 
A final de curs es valorarà la conveniència de restar un curs més al cicle on s’hagi adscrit, i, en 
cursos posteriors es valorarà la necessitat de rebre suport lingüístic. 
 
 
Secció 4. Reestructuració dels nivells desdoblats 
 
En els nivells desdoblats es farà una reestructuració dels mateixos al final de 
l’etapa d’E.I i al final de 4t per tal d’enriquir l’experiència educativa i relacional de l’alumnat durant la 
seva escolaritat al centre. 
 
La barreja de grups ens permetrà, entre d’altres coses: 
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A nivell d’alumnes 
 
- Conèixer més a fons a altres companys i companyes i, per tant, altres maneres de ser i de pensar. 
Podran ampliar, que no perdre, el seu cercle d’amistats. 
 
 
- Treballar l’adaptació a nous entorns, fet que els farà posar en joc mecanismes i recursos que els 
ajudaran a autoafirmar-se i els prepararà pels nous entorns que hauran d’afrontar en el futur 
(institut, universitat, feines...). 
 
- Augmentar la seva autoestima, en la majoria de casos. 
 
- Aprendre a ser més oberts i flexibles, acceptar els nous companys i les seves característiques 
diferents amb normalitat i naturalitat. 
 
- Trencar la idea de classe per afavorir la idea de nivell i superar la competitivitat que a vegades es 
crea entre grups del mateix nivell. 
 
- En definitiva, donar millor resposta a la diversificació de centres d’interès que apareixen amb la 
maduració i autoafirmació dels infants al llarg dels anys.  
 
A nivell de famílies 
 
Considerem que també és un fet positiu a nivell de pares i mares ja que els permet conèixer a 
noves famílies i establir noves relacions que ajudaran i afavoriran la cohesió de la comunitat 
educativa. 
Des d’un altre punt de vista, la barreja de grups contribuirà també a equilibrar les diferències que 
s’han anat produint al llarg del temps. 
 
Els alumnes es distribueixen en dos grups en iniciar la seva escolaritat a P3. En el moment de la 
realització dels grups no coneixem personalment els nens i nenes i fem la distribució tenint en 
compte diferents criteris (equilibrar nombre de nens i nenes, equilibrar alumnes per la seva data de 
naixement, repartir necessitats educatives especials, assistència a la Llar d’Infants, separar 
bessons, el nom dels nens, ....).  
 
Alguns d’aquests criteris tenen ple sentit a P3 per equilibrar els grups i com a eina educativa que 
facilita l’aprenentatge i la cohesió en el cicle infantil però que a partir de P5 esdevenen purament 
anecdòtics (assistència a Llar d’Infants, nom o data de naixement) i en canvi fixen el grup durant 9 
anys enfront a necessitats educatives més importants. 
 
L’experiència ens demostra que amb el pas dels cursos, en la majoria de casos, és convenient una 
redistribució dels alumnes. 
Per una banda, perquè al llarg de l’escolaritat els grups pateixen variacions diverses: 
- per baixes  
- per noves incorporacions  
- per dificultats d’aprenentatge que es detecten 
- per problemes actitudinals o caracterials que es manifesten 
 
I per altra, perquè la barreja de grups: 
- contribueix a trencar dinàmiques incorrectes 
- ajuda a un major coneixement entre els alumnes i trenca l’enfrontament de grups 
- pot ajudar a trobar el seu lloc als alumnes que han tingut dificultats de relació. 
... 
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Les barreges les realitzaran els/les tutors/es i els/les especialistes que coneixen els grups i els 
alumnes i per realitzar-les  es tindran en compte els següents criteris: 
 

- Equilibrar nombre de nens i nenes. 
- Equilibrar els diferents nivells d’aprenentatge. 
- Equilibrar alumnes amb dificultats d’aprenentatge específiques. 
- Equilibrar alumnes amb problemes actitudinals i/o caracterials. 
- Canviar la ubicació d’aquells alumnes amb dificultats d’adaptació al grup. 
- Apropar alumnes amb afinitats de caràcter, centres d’interès comuns o aspectes 

motivacionals compartits. 
 
 
Secció 5. Permanència d’un curs més al cicle o etapa 
 
L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes serà contínua i es durà a terme en 
referència als objectius que marca el currículum. 
 
L’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes serà efectuada per tots els mestres que hi 
intervenen i les decisions es prendran de forma col·legiada en l’àmbit de la comissió d’avaluació i 
es tindrà en compte la opinió de l’EAP del centre. 
 
El mestre tutor coordinarà les informacions, actuacions i decisions respecte a l’avaluació de 
l’alumne. 
 
La decisió de permanència d’un curs més al cicle es prendrà en aquells casos que es valori que el 
nivell de l’alumne depèn del moment de maduresa personal i no tant de les seves capacitats. 
També es valorarà el grau de relació i integració dins el seu grup. 
 
Els pares o tutors legals han de ser informats i participaran durant el procés de decisió i s’han 
d’implicar amb l’escola per tal de fer progressar el seu fill/a. 
 
Un cop presa la decisió, el tutor, assessorat per l’EAP, en cas necessari, coordinarà les accions 
necessàries per tal que l’alumne en qüestió prengui coneixença dels companys que tindrà el curs 
següent i, ajudat pels pares intentaran preveure i evitar possibles futures reaccions de rebuig. 
 
En general, serà a l’últim nivell del cicle. Només en casos especials, sempre decidit per l’equip de 
mestres del cicle,  assessorats per l’E.A.P i informada la família, aquesta permanència es farà al 3r. 
nivell d’E.I. o preferentment al darrer curs de cada cicle d’educació primària. 
 
 
Secció 6. Organització de l’alumnat de manera diferent al grup sencer 
 
Tant a l’etapa d’infantil com a primària es podran dur a terme diferents agrupaments de l’alumnat 
segons les necessitats pedagògiques de cada cas.  
 
Els alumnes amb NEE que presentin un dictamen oficial s’organitzaran en grups reduïts segons els 
criteris dels mestres especialistes d’EE en col·laboració amb els tutors i els agents externs que 
intervinguin en cada cas. 
D’altra banda, en tots aquells casos en què es consideri necessari realitzar grups flexibles, 
desdoblaments de grups, agrupaments intercicles o grups reduïts, aquests es duran a terme 
després d’haver arribat als acords pertinents en els cicles corresponents, segons la disponibilitat 
horària i de professorat i amb l’aprovació de l’equip directiu. 
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Capítol 3. Atenció a la diversitat 
 
Les mesures d’atenció a la diversitat estan planificades per facilitar tant com sigui possible la 
participació dels alumnes en entorns ordinaris. 
Atenent a tres nivells de concreció: 

- Les programacions generals de les matèries o àrees i de les altres activitats del centre 
procurant que s’hi puguin aprofitar el major nombre possible d’alumnes. 

- Preveure activitats addicionals, dins o fora de l’aula, segons escaigui per a grups d’alumnes 
o alumnes individuals que en algunes matèries puguin manifestar dificultats. Aquesta 
planificació s’emmarca dins de l’organització del suport escolar personalitzat (SEP). 

- Preveure activitats intensives i programades de forma personalitzada per fer dins o fora de 
l’aula ordinària, segons escaigui, per l’alumne pel qual les actuacions plantejades en els dos 
punts anteriors no siguin suficients per aconseguir el progrés en els seus aprenentatges, ja 
sigui per condicions vinculades a la discapacitat intel.lectual i del desenvolupament o per 
altres circumstàncies que ho aconsellin (alumnes NEE). Per aquests alumnes, en principi, 
s’ha d’elaborar un pla individualitzat (PI). 

 
 
Principis bàsics d’atenció a la diversitat 
 
Des de la Comissió d’Atenció a la Diversitat, i d’acord amb el claustre de professors, la nostra 
escola ha fet unes reflexions de com tractar la diversitat en aquesta societat plural i concretament 
en la població a la qual atenem que presenten unes necessitats i unes característiques molt 
diverses. 
 
S’ha decidit treballar en una línia d’escola inclusiva amb caràcter preventiu i amb la flexibilitat i 
adaptació necessàries en funció de cada alumne, amb un treball de coordinació amb els tutors i 
tutores. 
 
El treball d’atenció a la diversitat engloba tota la comunitat educativa i, per tant, és indispensable el 
treball dels tutors i tutores així com una bona planificació i organització dels reforços (racons, 
agrupaments flexibles, desdoblaments i reforços puntuals). 
 
 
Raons pedagògiques 
 
Un dels reptes de la nostra escola és avançar progressivament cap a un model d’escola en què tot 
l’alumnat pugui participar d’acord amb les seves possibilitats i sense discriminacions en les 
activitats escolars ordinàries. 
 
Nosaltres entenem la diversitat com un fet natural i, per tant, tenint en compte les diferències 
individuals volem que els nens aprenguin al màxim segons les seves possibilitats. 
 
Enfoquem el procés d’ensenyament-aprenentatge a partir de les diferències i capacitats dels 
nostres alumnes, procurant que tots participin activament d’aquest procés, demanant a cadascú el 
que sigui capaç d’assolir. 
 
Seguint aquest argument hem comprovat que quan un alumne surt de l’aula ordinària viu una 
realitat diferent i perd la dinàmica i el ritme de treball de l’aula. 
Ens definim com una escola oberta a la comunitat, que acull a tothom i en la qual s’estableix una 
relació bidireccional entre l’escola i la comunitat, entenent com a comunitat a pares, serveis, 
recursos,...  
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Creiem bàsica la coordinació entre el tutors/a i l’especialista d’EE creant una dinàmica de treball 
que afavoreixi la incorporació de l’especialista a l’aula ordinària. 
Treballem des de la base de la cooperació i de la resolució dels problemes amb la col·laboració de 
tota la comunitat educativa. 
 
Raons preventives 
 
En l’etapa de l’Educació Infantil, a la nostra escola, creiem que encara som a temps de detectar i 
prevenir necessitats educatives especials més o menys significatives per poder preveure i 
dissenyar la intervenció pedagògica que es durà a terme. És important la presència de dos mestres 
a l’aula en moments puntuals per millorar l’atenció a la diversitat. 
 
L’atenció a la diversitat ha de ser preventiva perquè el currículum s’accelera i creix en objectius i 
continguts i, per tant, el desfasament de l’alumne respecte al que s’espera d’ell és cada vegada 
més gran i costa més de recuperar-ho. 
 
És important l’atenció a la diversitat als cursos baixos de Primària perquè és convenient i necessari 
reforçar el procés de la lectura i l’escriptura ja que és un instrument bàsic per altres aprenentatges i 
pel desenvolupament integral de l’alumne. 
 
 
Principis d’actuació 
 
La nostra escola treballa l’atenció a la diversitat des de la Comissió C.A.D., que està formada per 
el/la Cap d’Estudis, el/la Director/a,  pels mestres d’Educació Especial, per un representant de cada 
cicle i de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic. 
 
Les reunions d’avaluació són un instrument important per a conèixer la realitat de l’escola i acordar 
les mesures a prendre amb els diferents alumnes. 
 
Una de les mesures que es pot prendre en aquesta Junta d’Avaluació és la necessitat de fer una 
adequació curricular individual (P.I.) o no, així com també valorar la possibilitat de repetició d’una 
alumne quan no assoleixi els mínims establerts del curs i valorar si es fa la proposta de derivació a 
Educació Especial o l’atenció a través dels reforços planificats al centre. 
 
Les diferents mesures d’atenció a la diversitat les graduem de la següent manera: 

- Els tutors/es oferiran tots els recursos necessaris que estiguin al seu abast per fer 
progressar als alumnes amb dificultats, comptant amb el suport dels mestres de reforç. 

- Per tal de derivar a un alumne cap a l’aula d’Educació Especial seguim un protocol. 
 
 
Protocol a seguir a l’hora de derivar l’alumnat a l’aula d’educació especial 
 
1.- El tutor haurà d’haver observat durant un període de temps l’alumne escrivint en el protocol 
(recollit en la carpeta dels mestres) aquells aspectes que són susceptibles d’alerta. 
 
2.- Es parlarà amb la mestra d’EE a fi de què pugui fer alhora una observació acurada i poder 
contrastar les diferents percepcions que se’n deriven de l’alumne. 
 
3.- Posada en comú a la C.A.D. de les diferents informacions extretes de l’observació o de les 
proves que s’hagin fet, a fi de consensuar quins són els aspectes curriculars, organitzatius o 
d’altres que caldrà donar resposta des d’EE o veure si es tracta d’un  
retard que pot ser atès des del propi reforç del cicle i, si és el cas, des de la pròpia aula ordinària. 
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4.- En cas de desacord, i sempre que la C.A.D. ho cregui convenient es citarà al tutor per a què 
aporti la informació que cregui convenient. 
 
5.- Es concretarà l’atenció que l’alumne rebrà des d’EE entre el tutor i la mestra d’EE. A  
fi de rendibilitzar l’horari de l’especialista. L’horari es farà tenint en compte les sessions de les àrees 
instrumentals que tenen els alumnes a la seva aula, d’aquesta manera es podrà atendre a l’alumne 
de dictamen conjuntament amb un altre grup d’alumnes (prioritzarem sempre l’alumne amb 
dictamen) on malgrat no haver dictamen presenten un curs d’endarreriment respecte l’estàndar del 
grup/nivell/cicle. 
 
6.- Si durant el temps que l’alumne rep l’atenció d’EE es veu una millora, l’alumne seguirà sent atès 
fins que es consideri convenient. 
 
 
7.- Si passat aquest temps, s’observa que l’alumne presenta d’altres necessitats que requereixen 
l’atenció de l’EAP aleshores es farà el full de derivació corresponent. 
 
 
Funcions dels especialistes d’educació especial 
 
- Col·laborar amb el tutor en l’elaboració de materials específics i/o adaptats com poden ser: 

 L’elaboració dels P.I. 
 Adaptacions a les programacions de les àrees instrumentals (facilitar materials, recursos 

específics, ...) 
 Adaptacions a les programacions a l’àrea de medi (facilitar materials, recursos, ... ) 

 
- Facilitar els materials adequats als mestres que puguin ajudar a millorar la qualitat de l’atenció de 
l’alumnat amb N.E.E. des de dins de l’aula ordinària. 
 
- Organitzar l’aula d’EE com un centre de recursos amb materials i bibliografia específica per tal 
d’orientar el tutor afavorint les consultes, els préstecs, ... 
 
 
Criteris per establir la preferència d’atenció en educació especial 
 
Caldrà prioritzar l’atenció a l’alumnat que té un dictamen NEE/SCD i també caldrà atendre al que 
mostra dificultats en l’assoliment de competències bàsiques: comprensió 
lectora, expressió oral i escrita, agilitat de càlcul, resolució de problemes i autonomia en el treball 
escolar. 
 
S’atendran els alumnes respectant els següents criteris: 
 
1.- Alumnes amb necessitats educatives especials greus i permanents. 
Ens referim a alumnes amb alguna discapacitat física, psíquica o sensorial i que requereixen la 
intervenció d’E.E. de forma permanent al llarg de l’escolarització donat que tenen dictamen elaborat 
prèviament per l’EAP, ja sigui en el moment de la matriculació o ja sigui pel reconeixement 
posterior de l’EAP.  
 
2.- Alumnes amb necessitats educatives derivades d’un retard significatiu d’aprenentatge. 
Alumnes amb unes dificultats d’aprenentatge significatives derivades d’un important decalatge 
entre l’edat cronològica i el nivell de competències curriculars en les àrees instrumentals (el retard 
és d’un o més cursos). Caldrà l’elaboració d’un P.I. en els casos  
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en què l’endarreriment superi dos cursos o més. En els casos d’un endarreriment inferior a dos 
cursos es valorarà la conveniència d’una adaptació. 
 
3.- Alumnes nouvinguts o d’incorporació tardana. 
Alumnes que després d’haver-se iniciat en unes mínimes competències comunicatives orals (català 
i/o castellà), i havent valorat amb la responsable del pla d’acollida a aquests alumnes i el tutor del 
grup el nivell de competències bàsiques en les àrees instrumentals, presenten greus retards i 
dificultats en el procés d’aprenentatge; ja sigui per manca d’escolarització en el seu país d’origen, 
ja sigui per un retard global. Caldrà l’elaboració d’un P.I. si passats dos cursos continuen 
presentant un endarreriment de dos cursos o més. 
 
4.- Altres alumnes susceptibles d’atenció d’educació especial sempre que hi hagi disponibilitat 
horària d’atenció i organitzativa. 
Aquell alumnat amb un retard lleu i/o simple d’aprenentatge que no requereixen cap modificació en 
el currículum i presentin dificultats transitòries en algun moment determinat de l’escolarització. 
 
L’escola prioritza l’atenció dins de l’aula ordinària sempre que sigui possible sobretot en Educació 
Infantil. 
El nombre d’alumnes per sessió dependrà de les necessitats que manifestin, així com el grau de 
cognició que presentin. La qual cosa vol dir que, tot i havent alumnat del mateix cicle, poden 
presentar dificultats diferents, per tant l’agrupació serà en funció d’aquestes dificultats. 
 
 
Criteris de retenció 
 
Criteris importants, indispensables, que ens fan decidir: 
 

- Assoliment dels objectius de cicle. 
Un alumne restarà al mateix cicle per un curs més si hi ha possibilitat que pugui assolir els objectius 
mínims de les àrees instrumentals proposades en la programació del curs/cicle on es troba. 
 

- Desenvolupament i maduresa de l’alumne. 
Un alumne romandrà un any més en el nivell on es troba si hi ha possibilitat que aquesta mesura 
repercuteixi en la seva maduresa; és a dir, en avançar en les capacitats que mostra (cognitives, 
d’equilibri emocional, d’interrelació amb els altres, d’inserció social i d’àmbit físic). La retenció 
hauria de permetre millorar en alguns dels següents aspectes: 
 

 Raonament 

 Autoconeixement, consciència emocional i autocontrol de les emocions. 

 Comunicació i relació amb els altres. 

 Acceptació de les normes pactades. 

 Grau d’integració en el nou grup. 

 Major destresa física. 
 

També hauria de possibilitar aproximar el grau de maduresa de l’alumne al que correspon al grup 
on s’hauria d’incorporar. 
 

- Avançar en els aprenentatges. 
Un alumne restarà un curs més al cicle quan aquesta mesura li serveixi per avançar en els 
aprenentatges. Entenem per això el que pugui assentar els aprenentatges actuals i iniciar-ne i 
assolir-ne de nous. 
 
Criteris que no són tan importants: 
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- La no escolarització. 

Afavorirà el restar un any més en el nivell el fet que l’alumne no hagi estat escolaritzat o 
adequadament escolaritzat amb anterioritat; és a dir, quan no hagi tingut l’oportunitat de disposar 
d’una escolarització similar a la que la resta del grup classe hagi gaudit. 
 

- L’actitud de l’alumne. 
Afavorirà la retenció al nivell quan aquest alumne mostri una actitud adient en relació al professorat 
i els companys i vers els aprenentatges. Per tant, es primarà aquells alumnes que han adquirit 
hàbits i normes de comportament i relació i mostrin un cert interès per aprendre i aprofitar el fet de 
restar un curs més al mateix nivell. 

- El grau de conflictivitat de l’alumne 
Romandrà un any més al nivell quan respecte a un alumne que manté conflictivitat habitual en 
l’actual grup classe es valori que un canvi pot produir una millora d’aquesta conflictivitat i li pot 
possibilitar l’adquisició d’un rol diferent. 
 
 
Preparació a l’alumnat repetidor 
 

 El tutor/a  en una entrevista juntament amb el mestre/a d’EE pels casos NEE o que tingui 
una important intervenció fa la proposta als pares (1r trimestre). En el cas que els pares s’ho 
hagin de pensar es tornen a convocar durant el mes de gener. 

 El tutor/a comunica a la Direcció del centre el resultat de les entrevistes per preveure la 
vacant de cara a la preinscripció. 

 Convé acordar amb la família qui ho explica a l’alumne. Fent-ho sempre al mes de juny. 

 A inici de juny el tutor o la família amb l’ordre convingut li explica fent-li partícip de la 
conveniència d’aquesta repetició i se li comunica que farà activitats durant aquest dies amb 
el seu nou grup (plàstica, educació física, ...). 

 
 

 Paral·lelament el tutor del grup receptor explica i prepara als seus alumnes per la rebuda 
d’aquest nen/a. S’anomenen uns nens que faran l’acompanyament de l’alumne; en les 
activitats que assisteix, en el pati i els primers dies del proper curs. 

 
Rebuda de l’alumnat que ve de fora (no nouvingut) 
 

 Rebuda  i presentació del tutor/a i del grup al nou alumnat. 

 Nomenament dels acompanyants amb qui seurà i amb qui estarà al pati els primers dies. 

 Possibilitat, si es creu convenient, que els acompanyants o cotutors li puguin ensenyar 
l’escola. Es contarà amb la supervisió del tutor en tot aquest procés. 

 
Per als nens nouvinguts es segueix protocol recollit al PLA D’ACOLLIDA. 
 
 
Capítol 4. Acció i coordinació tutorial 
 
L'activitat educativa sempre ha tingut una doble funció: 

1. D'una banda, s'ha ocupat de la transmissió de coneixements, l'educació en valors, 

normes i actituds, etc. 

2. De l'altra, sempre ha realitzat en paral·lel una tasca específica d'ajuda o orientació a 

l'alumne en el sentit d'un aprenentatge millor, d'un rendiment major, d'atenció 

individualitzada a les necessitats educatives específiques de cada alumne, de 
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preocupació per les circumstàncies personals, de suport davant la presa de decisions 

sobre el futur. 

L'orientació educativa atén el caràcter personalitzat i integrador de l'ensenyament, ja que s'educa a 
persones concretes, amb característiques particulars i individuals. Però també s'educa a la persona 
completa i per tant, cal integrar els diferents àmbits de desenvolupament i les corresponents línies 
educatives.                                                     
 
Entenem l'orientació educativa com "un procés continu i sistemàtic d'ajuda a l'individu, amb 
participació de tots els membres de la comunitat educativa, que pretén possibilitar el màxim 
desenvolupament de les seves potencialitats". L'orientació que ha de rebre l'alumne en el nostre 
centre és de caire personal i  escolar. 
 
 
Secció 1. Personal:  
 
És el procés d'ajuda a un subjecte per tal que arribi al suficient coneixement de si mateix i del món 
que l'envolta perquè sigui capaç de resoldre els problemes de la seva vida.  
 
El seu àmbit d'actuació és el de les idees, les motivacions, els valors i al·ludeix  a aspectes com les 
relacions amb els amics, les aficions, les possibilitats i dificultats de les relacions socials i, en 
general, tot el que afecta la conducta humana. 
 
Secció 2. Acadèmica:  
 
Es podria definir com un procés d'ajuda tècnica dirigit a la persona amb la finalitat de millorar el 
rendiment acadèmic, el desenvolupament d'aptituds i l'adaptació al centre docent. 
 
Així mateix, l'orientació educativa es pot desenvolupar en un doble àmbit: Individual i en grup. 
 
La tutoria no és una acció que es desenvolupi de forma aïllada, sinó que ha d'estar subjecta a una 
adequada planificació i organització. A aquesta actuació educativa programada és el que 
anomenem Pla d'Acció Tutorial (P.AT.). S'hi inclouen els objectius i línies d'actuació que al llarg del 
curs els tutors aniran desenvolupant amb els alumnes del centre. 
El PAT (Pla d'Acció Tutorial) és, per tant, la resposta que de manera sistemàtica realitza un centre 
educatiu per personalitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge, el marc en el qual s'especifiquen 
els criteris i procediments per a l'organització i funcionament de les tutories, i ha d'implicar a tots els 
components de l'equip educatiu: Ganivet Psicopedagogic, tutors i professorat. 
 
Algunes de les activitats que desenvolupa el tutor dins de la programació de l'acció tutorial són les 
següents 
 
a) L'acollida al començament del curs de cada alumne en el grup i en l'escola. 
A l'inici de curs el tutor de cada curs realitzarà una sessió d'acollida amb el seu grup en la que 
proporcionarà als alumnes informació sobre el calendari escolar, horaris, professors del curs, 
distribució d'aules, normes que els afecten, etc. 
 
b) El foment de la participació dels alumnes en el grup. 
Al llarg del curs es realitzaran activitats específiques (dinàmiques de grup) orientades a facilitar el 
coneixement mutu entre els alumnes, a crear un grup unit i cohesionat, que els alumnes aprenguin 
a valorar la participació i el treball cooperatiu i aconseguir un clima adequat de convivència. 
Periòdicament, es reservarà un temps específic dins de la tutoria grupal per analitzar problemes de 
convivència i aprenentatge comuns en el grup de forma ordenada i serena i a través del diàleg. 
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c) El seguiment i la coordinació del procés d'avaluació. El tutor col·laborarà en la planificació del 
calendari de proves d'avaluació procurant que aquest sigui equilibrat. 
 
d) L'atenció individualitzada d'alumnes. El tutor realitzarà sempre que sigui necessari entrevistes 
individuals amb alumnes amb problemes personals, acadèmics o d'adaptació.  
 

e) L'orientació i suport en l'aprenentatge. 
Al llarg del curs el tutor obtindrà informació pertinent sobre l'evolució de cada alumne  

 
 
en les diferents assignatures i sobre les seves necessitats educatives per ajudar-lo a superar les 
dificultats. 

 
f) Orientació educativa i professional.(de cara a l’educació secundària) 
 
Capítol 5. Orientació acadèmica i professional 
 
L'orientació acadèmica i professional forma part de l'acció educativa orientadora i té la finalitat de 
concretar al final de l'etapa educativa la presa de decisions de l'alumnat.  
 
 
El traspàs d’informació primària-secundària 
 
Un cop finalitzada la matriculació dels alumnes de 6é a 1r. d’ESO, es programen les sessions 
d’intercanvi d’informació entre els diferents centres, això succeeix a finals de juny o primers de 
juliol. En aquestes sessions intervenen mestres, tutors/es i/o psicopedagogs/es dels respectius/ves 
centres educatius, escoles i instituts. 
 
El traspàs d’informació de primària a secundària cobra un gran sentit i té un gran valor tant pràctic 
com simbòlic. El docent de Primària en la sessió de traspàs no només proporciona informació 
sobre els alumnes que han superat l’etapa, en el traspàs s’estableix una comunicació per la qual es 
traspassa l’experiència educativa envers cadascun dels alumnes. 
 
El mestre o la mestra confia al receptor/a del traspàs quelcom que ha anat construint al llarg del 
temps i, en certa forma, està assegurant que es continuï la tasca encetada. 
 
En el traspàs se’ns ofereix una experiència anterior que pretén evitar errors antics així com afavorir 
l’adaptació al nou entorn socio-educatiu. 
 
 
Elements significatius del traspàs de primària a secundària 
 
La importància del traspàs verbal, la comunicació cara a cara entre l’escola i l’institut es 
fonamental. És més eficaç, permet la privacitat d’informacions i de dades. Facilita l’encomanament 
que de cada alumne pretén el/la mestre/a de primària. 
És la manera que els Serveis Socials, Educatius, Sanitaris, etc (EAP, Ser.Soc.CSMIJ, EAIA, etc.) 
pugin continuar funcionant sense que el canvi de centre comporti la interrupció o l’abandonament 
dels serveis. 
És molt valuosa la tasca del CRP en l’organització de les sessions de traspàs, ja que fa possible la 
connexió entre les dues institucions escolars de forma eficaç i còmoda. Facilita al professorat de 
secundària la connexió i la vinculació personal amb els alumnes, dóna elements per a l’organització 
dels grups així com per a les activitats d’acolliment i benvinguda. 
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Cal prendre consciència de la necessitat d’evitar que la informació atorgada esdevingui en una 
categorització i un etiquetatge negatiu de l'alumnat. 
 
 
Coordinació primària-secundària 
 
Durant el curs es fan  sessions on els mestres de primària del centre van a l’institut i segueixen una 
línia de treball conjunta. En aquesta coordinació participen quatre o cinc escoles , per tant, la visió 
de treball i formes d’actuar és molt més àmplia.  Cada curs escolar fa l’elecció d’una assignatura a 
treballar perquè a secundària tingui una continuïtat.  
Els alumnes de primària del centre fan una sortida a l’IES per veure el funcionament d’aquest 
abans de les portes obertes i tenir un contacte més proper amb els alumnes i mestres.  
 
 
Coordinació llar d’infants-educació infantil 
 
Durant el curs es fan  sessions on un mestre d’infantil del centre es reuneix amb els representants 
d’educació infantil i llar d’infants de la zona i segueixen una línia de treball conjunta, per tant, la 
visió de treball i formes d’actuar és molt més àmplia.  Cada curs escolar es fa l’elecció d’un aspecte 
a treballar perquè a educació infantil tingui una continuïtat.  
 
 

TÍTOL V: DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
 

GESTIÓ DE LA CONVIVÈNCIA 
 
Capítol 1. Principis generals i criteris d’aplicació (Llei 12/2009, 10 de juliol LEC) 
 
La convivència és un eix fonamental que ha de permetre que l’escola desenvolupi la seva feina, 
assoleixi els objectius que té fixats i compleixi l’encàrrec que rep de la societat. La convivència és 
una condició, però també és un objectiu i així queda definit en el nostre projecte educatiu. Tots els 
sectors l’han de tenir present en les seves actuacions. Els alumnes i els mestres han de treballar 
amb la tranquil.litat necessària les famílies han de poder confiar que els seus fills i filles estan en un 
ambient propici i favorable.  
La convivència escolar està regulada per allò que estableix el capítol V de la LEC de 12/2009 del 
10 de juliol i  el decret 102/2010, de 3 d’agost. 
 
 
Carta de compromís 
 
La carta de compromís és el referent per el foment de la convivència. Expressa els compromisos 
que cada família i el centre s’avenen a adquirir en relació amb els principis que la inspiren, i que 
han de ser els necessaris per garantir la cooperació entre les accions educatives de les famílies i el 
centre en un entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el desenvolupament de les 
activitats educatives. 
 
Resolució de conflictes 
 
La resolució de conflictes té per finalitat la millora del procés educatiu dels alumnes i s’ha d’ajustar 
als principis i criteris següents: 
 
a) Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats. 
b) Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre. 
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c) Han d’emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. 
d) Les mesures correctores i sancionadores han de guardar proporció en els fets. 
e) Han de tenir en compte les circumstàncies personals, familiars i socials i d’edat de l’alumnat 
afectat. 
f) Han de respectar els principis de col.laboració, reconciliació, prevenció i resolució. 
 
Capítol 2. Conductes contràries a la convivència (Article 37.4 LEC) 
 
Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objectes de correcció per part 
del centre si tenen lloc dins el recinte escolar, durant la realització  
d’activitats complementàries, extraescolars, prestació del servei menjador o d’altres organitzats pel 
centre. 
Aquestes conductes i faltes poden ser de caràcter lleu i de caràcter greu. 
 
Caràcter lleu 
a) Arribar en retard a una classe. 
b) La negligència o el descuit en el compliment dels deures i les tasques escolars. 
c) No portar l’equipament o el material necessari. 
d) Malmetre el material escolar. 
e) La pèrdua de l’agenda escolar. 
f) La manca d’assistència injustificada d’un dia. 
 
Caràcter greu 
a) L ’incompliment de les ordres del professorat i de les sancions. 
b) Les amenaces i els insults als companys, al professorat i al personal no docent. 
c) El fet d’originar baralles i enfrontaments en el centre o de prendre-hi part. 
d) La negativa continuada a complir les tasques que li són ordenades pels professors. 
e) La falsificació de la signatura dels Pares o del Tutor legal. 
f) El fet de causar danys  en les classes o en les instal.lacions. 
g) El robatori de material dels companys o del centre. 
h) La pertorbació greu de les classes. 
i) La reincidència en conductes contràries a la convivència de caràcter lleu. 
 
MESURES CORRECTORES 
 
Les pot imputar directament el tutor i depenen de la gravetat dels fets cal informar a la Direcció. 
 
Lleus 
- Amonestació oral 
- Privació del temps d’esbarjo 
- Amonestació escrita i comunicació a les famílies a través de l’agenda (sempre amb coneixement 
del tutor). 
 
Greus 
- Comunicació a la Direcció 
- Separació física del grup (pot anar a una altra aula) 
- Privació d’una sortida, colònies o activitats complementàries. 
- En cas de danys a les instal·lacions o sostracció de material s’hauran de reparar o restituir. 
 
Capítol 3. Faltes greument perjudicials per la convivència 
 
a) Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de 
naixement o qualsevol altra condició o circumstància. 
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b) L’assetjament d’un company 
c) Les injúries, ofenses, agressions físiques, vexacions o humiliacions a altres membres de la 
comunitat educativa. 
d) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre. 
e) El deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre. 
f) La sostracció de documents i materials acadèmics. 
g) La reiteració de conductes contràries a la convivència de caràcter greu (tres en el període d’un 
trimestre). 
 
 
SANCIONS 
 
Les faltes greument perjudicials  per a la convivència en  el  centre  tipificades a  l’article 37.1 de la 
Llei d’Educació  es  corregeixen  mitjançant  una  sanció  de  les  previstes  a l’article 37.3 de l’ 
esmentada llei. Correspon a la Direcció del centre imposar la sanció en resolució de l’expedient 
incoat-la a l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social 
per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera 
complementària en la resolució del mateix expedient, procediment ordinari. 
 
La instrucció de l’expedient a què fa referència l’apartat anterior correspon a un o una docent amb 
designació a càrrec de la direcció del centre. A l’expedient s’estableixen els fets i la responsabilitat 
de l’alumnat implicat, i es proposa la sanció així com, si escau, les activitats d’utilitat social per al 
centre i, en el seu cas, l’ import de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment 
hagin quedat afectats per l’actuació que se sanciona. 
 
De la incoació de l’expedient, la direcció del centre n’ informa l’ alumnat afectat i també els 
progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions d’ instrucció que es considerin 
oportunes, abans de formular la proposta definitiva de resolució, l’ instructor o instructora de l’ 
expedient ha d’ escoltar l’alumnat afectat i, també els progenitors o tutors legals, i els ha de donar 
vista de l’expedient completat fins a la proposta de resolució provisional per tal que puguin 
manifestar la seva conformitat amb allò que a l’ expedient s’ estableix i es proposa on 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. 
 
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 a 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. 
 
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, sense 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 resolts. Les faltes i 
sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva 
comissió i de la seva imposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret 
d’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. 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 
una altre centre. El Departament d’ Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre 
afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització. 
 
Quan, l’alumne/a i la seva família, reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten 
la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció i pot tancar l’expedient 
(procediment abreujat). 
 
 
 

TÍTOL VI. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA 
COMUNITAT ESCOLAR. 

 
 
1.- Informació a les famílies 
 
Es reconeix un dret genèric d’informació sobre l’organització i funcionament del centre, de les 
activitats escolars, extraescolars i complementàries, dels serveis escolars i, específicament, sobre 
els aspectes educatius i avaluatius del procés d’ensenyament i aprenentatge dels propis fills. 
 
Les famílies tenen dret a rebre informació sobre: 
 

1. Els nivells educatius. 
2. El projecte educatiu. 
3. El projecte lingüístic. 
4. L’oferta d’activitats escolars complementàries i extraescolars. 
5. L’oferta de serveis escolars. 
6. Normes d’organització i funcionament del centre.  
7. La carta de compromís educativa i la corresponsabilitat que comporta.  
8. Les quotes corresponents al material i sortides. 

 
 
Entrevistes amb les famílies 
 
1 El tutor/a mantindrà una entrevista col·lectiva amb el pares del seu grup classe a l’inici de curs.  
2. Al llarg del curs es mantindrà un mínim d’una  entrevista amb les famílies de les que donarà 
compte en full model resum l’entrevista. La informació continguda en aquests documents 
traspassarà al tutor/a del curs següent.  
3. Per dur a terme aquestes entrevistes el tutor pot disposar del marc horari d’obertura del centre, 
sempre que el mestre tingui possibilitat i no afecti a la dinàmica del grup-classe. Es procurarà que 
cap família deixi d’estar degudament atesa per aquesta disponibilitat horària.  
4. De les entrevistes amb les famílies cal fer constar per escrit almenys:  

a) La data i els participants 

b) Els temes tractats 

c) Els acords presos  

 

Informe avaluació 
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Les famílies tenen dret a rebre, trimestralment en el cas de la Primària i bianual, en cas d’Infantil,  
un informe avaluatiu  dels seus fills/filles per part del /de la tutor/a. 

 

 

Capítol 2. Associacions de mares i pares (AMPAs) 
  
Dret d’associació dels pares i mares 
 
Els pares i els tutors de l’alumnat tenen garantida la llibertat d’associació en l’àmbit educatiu i, en 
conseqüència, poden associar-se constituint associacions de pares. Les associacions de pares 
estan regulades pels seus propis estatuts i tenen com a referència normativa el Decret 202/1987, 
de 19 de maig (DOGC núm. 854, de 19.6.1987).  
 
 
Finalitats de les associacions de pares i mares (AMPA) 
 
Les associacions de pares d’alumnes assumiran, entre d’altres, les següents finalitats:  

a) Assistir els pares o tutors en tot el que faci al cas respecte a l’educació dels seus fills.  
b) Col·laborar en les activitats educatives del centre i participar en el consell escolar.  
c) Promoure la participació dels pares de l’alumnat en les activitats i festes programades pel 
centre. 
d) Gestionar i programar les activitats extraescolars i de serveis. 

 
 
Funcions de les associacions de pares i mares 
 
Les associacions de pares i mares legalment constituïdes podran:  

a) Utilitzar els espais comuns del centre per les activitats que els són pròpies. La direcció del 
centre fixarà els termes en que es podrà fer aquesta utilització.  
b)  Tenir contactes periòdics amb l’equip directiu del centre.  
c) Presentar al Consell escolar el Pla anual i la memòria de les activitats extraescolars que 
gestionen. 

     d) Informar als seus respectius associats de la seva activitat.  
e) Rebre informació sobre els llibres de text adoptats pel centre.  
f) Promoure federacions i confederacions, d’acord amb el procediment normativament establert.  

     g) Qualsevol altra finalitat determinada i lícita prevista en els seus estatuts. 
 

Mecanismes d’actuació 
 
a) Els membres responsables de l’AMPA s’agrupen  per tractar i  gestionar els temes educatius en 
els que s’impliquin en relació a l’educació dels seus fills.  
b) Poden reforçar l’activitat educativa dels professors: comprant material prèviament sol·licitat per la 
direcció, col·laborant directa o indirectament amb les activitats educatives.  
c) L’AMPA i el centre es reuneixen per programar i concretar actuacions educatives. 

 
 

Capítol 3. Alumnes delegats. Consell de participació 
 
Elecció dels delegats/des 
 
L’elecció dels delegats/des es fa al començament de curs o de trimestre (depenent del grup) i és 
voluntària. Els alumnes que vulguin s’han de preparar un petit escrit on esposin les qualitats que 
tenen per representar a la classe. Un cop s’ha fet l’exposició oral es deixa una estona de reflexió en 
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silenci i es fa la votació secreta. Es fa el recompte de vots i són escollits dos delegats que durant 
aquell temps representaran el grup classe. 
 
A la nostra escola la figura del delegat es comença a cicle mitjà  i té continuïtat fins a sisè. És en 
aquest cicle on cobra major protagonisme ja que és on hi ha més intercanvi d’informació tutor-
delegat-classe.  
 
Objectius dels delegats de classe 
 
- Dinamització: els delegats són els dinamitzadors del grup classe. Intenten resoldre  petits 
conflictes de manera objectiva. Quan el problema no es pot resoldre es comunica al tutor/a. Els 
alumnes abans comunicaran els petits conflictes als delegats/des. 
- Recollida de propostes: animen a implicar-se en noves activitats que proposa el grup, detecten 
queixes i problemes per millorar el funcionament de la classe... 
- Comunicació: durant l’assignatura d’alternativa o sempre que el grup necessiti una estona de 
tutoria. 
 
 
Capítol 4. Carta de compromís educatiu 
 
L'objectiu de la carta de compromís és expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de 
convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. El centre i les famílies 
s'han d'avenir a compartir els principis que inspiren la carta, i que han de respectar els drets i les 
llibertats de les famílies, així com el projecte educatiu de centre. 
La carta de compromís educatiu,  té per finalitat : 

- facilitar la cooperació entre les accions educatives de les famílies i les del centre educatiu. 
- que la família conegui el projecte educatiu del centre i s'hi comprometi. 
- millorar la informació i comunicació entre el centre educatiu i les famílies. 
- facilitar el compliment dels drets i deures de la comunitat educativa. 
- fomentar la convivència i el bon clima escolar. 
- corresponsabilitzar el centre i la família en les diferents mesures educatives que puguin 

rebre els seus fills. 
En aquest document s'expressen els compromisos entre les famílies i el centre: acceptació del 
projecte educatiu del centre, respecte a les conviccions ideològiques i morals de les famílies, 
adopció de mesures correctores per a la bona convivència, comunicació i diferents maneres que 
les famílies tenen per poder participar en els centres. 
El document s'ha elaborat amb la participació del professorat i les famílies i s'ha aprovat al consell 
escolar. Els pares, mares o tutors i els responsables dels centre hauran de signar el document en 
el moment en què l'alumnat es matriculi per primera vegada a l'escola. 
Per garantir el compliment dels compromisos establerts, el centre haurà d'especificar a la seva 
normativa qui serà el responsable de fer-ne el seguiment adequat (el tutor o tutora de l'alumne). Els 
continguts de la carta de compromís educatiu s'hauran d'actualitzar, com a mínim, a l'inici de cada 
etapa educativa.  
En els casos que es cregui convenient es farà una addenda personalitzada per fixar els pactes que 
s’hagin acordat amb la família. L’addenda estarà signada pel tutor i el pare o mare de l’alumne en 
concret i es revisarà com a mínim un cop a l’any. 
De la carta i possible addenda ha de quedar constància documental al centre i a la família. (Annex 
I). 
 
 

TÍTOL  VII   FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 

Capítol 1. Aspectes generals 
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Secció 1. Entrades i sortides del centre 
 
L’encarregat d’obrir i tancar les portes és el conserge d’acord amb el següent horari: 
MATÍ 
Obrir: 9h. Entrada de tots els alumnes. 
Tancar: 9h.10m. 
Obrir: 12h 30m. Sortida de tots els alumnes. 
Tancar: 12h. 40m. 
TARDA 
Obrir: 15h. Entrada de tots els alumnes. 
Tancar: 15h.10m. 
Obrir: 16h. 30m. Sortida de tots els alumnes 
Tancar: 16h. 40m. 
 
Organització de files d’entrada i de sortida 
 
Els pares o acompanyants restaran  a la porta de l’escola per tal de facilitar les entrades dels 
alumnes a les seves corresponents files. 
El alumnes que arribin un cop tancada la porta, hauran de trucar al timbre. 
Els acompanyants han de deixar l’alumne amb el conserge que els entrarà a l’aula. 
Un cop entrades les files,  les portes es tancaran amb clau. 
 
Educació Infantil: 
Durant el període d’adaptació els acompanyants dels alumnes de P3 podran entrar fins la porta 
d’entrada de la classe. 
Després del període d’adaptació els alumnes de P3 faran la fila, igual que P4 i P5, dins del porxo 
en la columna corresponent. 
A l’entrada desprès del pati P3-P4 i P5 faran la fila dins del porxo a la columna corresponent. 
A la sortida les persones que vinguin a recollir els nens/es entraran i  es quedaran a la zona dels 
arbres al pati. Només els acompanyants dels alumnes de P3 podran entrar a la classe durant les 
primeres setmanes del curs. 
Els encàrrecs urgents i els avisos de menjador esporàdics caldrà que els porti per escrit el nen o 
que la família avisi directament al tutor/a. 
En aquest moment cap pare no pot entrar a l’aula. 
Els dies de pluja, a les hores d’entrada a l’escola, les famílies acompanyaran els alumnes fins al 
porxo. 
 
Educació primària: 
A les entrades els acompanyants no podran entrar a l’escola, els nens i nenes entraran sols.  
Els alumnes de cicle inicial faran les files al pati  en els llocs corresponents. Els alumnes de cicle 
mitjà i superior no faran fila, entraran directament a les classes. 
A les sortides les persones que vinguin a recollir els alumnes  es quedaran a la zona dels arbres. 
Quan surtin els/les mestres els acompanyants els donaran només els encàrrecs més urgents. 
 
Secció 2. Visites dels pares. 
 
Les visites dels pares al tutor/a, a d’altres mestres, a secretaria o a la direcció de l’escola, en 
general, han d’estar prèviament concertades. 
 
Es poden concertar visites tant per sol·licitud del pare o mare com per convocatòria del mestre, 
secretari, director, etc. 
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Per atendre una urgència, cal demanar visita a través del conserge o del personal de la secretaria 
del Centre. Cap visita pot entrar en una dependència escolar, sense anar acompanyat per personal 
del Centre. 
 
Secció 3. Sortides pedagògiques 
 
Es programen dins del Pla Anual. 
Se n’informa, en caire general, als pares a la reunió de principi de curs. 
S’envia una circular abans de cada excursió on es donen les instruccions i la informació necessària 
per dur a terme l’excursió. 
Els pares han d’autoritzar per escrit cadascuna de les excursions. 
A l’hora de contractar una empresa d’autocars es tindrà en compte que compleixin la normativa 
vigent. 
Si un alumne no pot assistir a una excursió de la que ja n’ha fet el pagament, podrà recuperar 
només una part dels diners que n'ha pagat. 
Haurà d’esperar que l’encarregat de l’excursió hagi pogut fer els pagaments i ja tingui feta la 
justificació de comptes 
Mai serà possible tornar els diners de l’autocar, doncs l’escola ja ha pagat la reserva de la seva 
plaça. 
De la resta dels diners, es tornarà la part que no representi perjudici per a la resta dels companys. 
Si un alumne mostra repetidament comportaments conflictius i/o inadequats a l’escola, s’estudiarà 
la conveniència que no pugui assistir a les sortides, excursions i/o colònies fins que no demostri 
que sap comportar-se millor dins el Centre. 
El mestre tutor, sempre amb el vist i plau de la direcció, informarà a la família de l’ alumne de la 
decisió pressa.    
 
 
Secció 4. Vigilància de l’esbarjo. 
 
Estona d’esbarjo 
 
Al claustre de principi de curs es donaran les instruccions per a les hores de vigilància dels patis 
d’E.I. i d’E.P. tenint en compte els següents punts: 
 
-Pati d’E.I.: 

Els alumnes d’E.I. utilitzaran el pati de sorra i el porxo. 
Els patis son  diàriament vigilats en torns de dos mestres del cicle. 

 Els dies de pluja els alumnes sortiran a jugar al porxo. 
-Pati d’E.P.: 

Els alumnes de primària utilitzaran la pista i la part de sorra contigua. 
S’establirà un torn de vigilàncies setmanal de tres mestres. 
Sempre que sigui possible, el torn estarà format per un mestre de cada cicle. 
Els dies de pluja els alumnes es quedaran a l’aula vigilats pel tutor i recolzat pels mestres 
adscrits al cicle.  

 
Criteris generals: 
 
Es fa un pati diari al matí de 11h a 11:30h. 
Si alguna pilota va a fora del pati, l’alumne ha d’avisar un mestre, que avisarà el conserge, que 
s’encarregarà de recollir les pilotes quan la feina li permeti. 
No s’utilitzarà cap material d’E. F. a l’hora del pati. 
Durant l’estona de pati els alumnes no poden entrar i sortir de l’edifici. Només poden anar a la 
classe acompanyats d’un mestre. 
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A les hores de pati, només es poden utilitzar els WC del costat del gimnàs. 
 
Secció 5. De les absències. 
 
Alumnes que marxen de l’escola en horari escolar 
 
Cap alumne pot abandonar el recinte escolar en hores de classe si no té permís del tutor. 
Si un alumne marxa de l’escola sense permís del mestre o monitor de menjador o d’extraescolars 
que està a càrrec del nen, aquest s’encarregarà de buscar-lo per tot l’edifici i pels voltants 
immediats de l’escola. Si no es localitza, s’avisarà al tutor o al coordinador de menjador o 
d’extraescolars i aquest avisarà a la família i demanarà la col·laboració de la Policia Local per tal de 
cercar-lo. 
 
Mentre es fa aquest procediment, un mestre es farà càrrec del grup d’alumnes que atenia el tutor. 
Quan sigui necessari utilitzar aquesta actuació d’urgència, caldrà tenir posteriorment una entrevista 
aclaridora pares/tutor o coordinador de menjador o d’extraescolars i deixar-ne constància per escrit 
al Full de Seguiment de l’Alumne. 
 
Secció 6. Horaris del centre. 
 
Educació infantil i primària: 
De 9h a 12h 30m. 
De 15h a 16h 30m. 
 
Secció 7. Utilització dels recursos materials. 
 
Els recursos materials del centre ho són de tot l’alumnat i aquest n’haurà de tenir cura tant del 
correcte ús com de la seva conservació. 
 
En cas de qualsevol tipus de desperfecte que es pugui produir en els recursos materials 
l’alumnat ho comunicarà al professorat. 
 
Si hi ha un ús inadequat intencionat per part d’un alumne, aquest haurà de reposar el material en 
perfecte estat. 
 
 
 
Secció 8. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida. 
 
Els alumnes que arribin fora d’aquest horari hauran de tocar el timbre i entrar acompanyats del 
conserge. Les entrades seran a les 10h, 11h, 11:30h i 15.45h. 
Les famílies justificaran per escrit al tutor/a les faltes de puntualitat i d’assistència dels seus fills. 
 
Alumnes que no es venen a buscar 
 
Els alumnes s’han de venir a buscar puntualment a les hores de sortida. 
El tutor/a dels alumnes d’E.I. ha de conèixer la/les persona/es que recullen habitualment els seus 
alumnes i han de ser avisats quan vingui algú no habitual. 
 
A la primera reunió de P3 es passa la nota on s’explica el procés a seguir en cas de retard a l’hora 
de venir-los a buscar. 
L’alumne que no sigui recollit pels pares o persones autoritzades a l’hora de sortida i no es tingui 
coneixement  anticipat del motiu, restaran sota la guarda de la tutora o tutor durant 10 minuts, 



 
ESCOLA RAFAEL CASANOVA – Normes d’Organització i Funcionament del centre (NOFC) 

 
 

 47 

finalitzats aquest, es procedirà a telefonar a casa de l’alumne i de familiars seus per concretar què 
succeeix i el lliurament del nen o nena. 
 
Si aquesta situació torna a repetir-se, es passarà als pares una nota  escrita d’avís. 
 
En cas de produir-se una tercera demora es passarà notificació a la guàrdia urbana o als serveis 
socials per a què es facin càrrec de l’alumne. 
 
 
Secció 9. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat. 
 

faltes han de ser justificades al/a la professor/a-tutor/a. Serveix un justificant mèdic, 
una nota escrita pels pares, una trucada telefònica o  l’agenda escolar  

faltes d’assistència i retards sense justificar i reiterats, el centre es posarà en 
contacte amb la família per assabentar-los de la situació i recordar-los les obligacions. Si no resulta 
eficaç aquesta mesura la direcció del centre comunicarà per escrit la situació als Serveis Socials 
del municipi i a la Direcció dels Serveis Territorials.  
 
 
Secció 10. Admissió d’alumnes malalts i accidents. 
 
Malalties 

 
No s’han de portar nens malalts a l’escola. 
 
Si un alumne pateix una malaltia que pot presentar crisis momentànies, cal que la família informi i 
doni les instruccions pertinents al tutor qui s’encarregarà d’avisar a les altres persones que 
incideixen amb l’alumne (especialistes, monitors, etc.)  
 
Accidents 
 
En cas d’accident es truca a la família perquè vingui a buscar el nen. Si no està localitzable el 
mestre tutor i el de guàrdia atendran l’alumne i procuraran localitzar la família. 
 
Si l’accident sembla greu, al mateix temps que es truca als pares, es traslladarà el nen acompanyat 
d’un mestre, al centre sanitari corresponent. 
 
Quan un nen es fa mal a l’hora de menjador o d’activitats extraescolars, es procedirà segons les 
NOF amb el següent protocol d’actuació: 
 
El monitor que atén a un nen que s’ha fet mal, ha d’avisar al/la coordinador/a al mateix temps que a 
la família mentre un altre monitor atén els altres alumnes. 
 
En el cas que no es pugui localitzar la família, el/la coordinador/a de menjador qui organitza la 
situació tindrà en compte les NOF i la vigilància de la resta dels alumnes. 
 
Secció 11. Seguretat, higiene i salut 
 
Aspectes sanitaris  
 
Tots els/les alumnes, quan s’inscriuen a l’escola, aporten una còpia de la tarja sanitària (TIS) i el 
carnet de vacunes. És responsabilitat de la família que així sigui i informar a l’escola en cas de 
modificació. De la mateixa manera, és responsabilitat de la família comunicar al centre, qualsevol 
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incidència mèdica que calgui ser considerada en el marc escolar: al·lèrgies, intoleràncies 
alimentàries, malalties que provoquen crisis com poden ser asma, epilèpsia, malalties víriques 
susceptibles de ser encomanades als companys, ...  
 
Es demana a les famílies tots els telèfons necessaris i per ordre de prioritat per poder-los localitzar 
en horari escolar. És responsabilitat de les famílies proporcionar-los i informar de les modificacions. 
No es pot fumar en cap espai del centre (portal, entrada, corredors, classes, pati). A més, s’ha de 
procurar no fumar davant l’escola en moments d’entrada i sortida dels alumnes.  
 
Per altra banda, no és permès d’entrar en el centre amb cap mena d’animal (gossos, gats o altres), 
sense previ justificació a la direcció del centre, excepte quan s’hagi concretat amb el/la mestre/a i 
sigui oportú treballar-ho amb una activitat de l’aula.  
 

 
Administració de medicaments  
 
Com a norma general, el personal de l’escola (mestres, monitors, conserge, ...) no poden 
subministrar medicaments de cap tipus als/a les nens/es. Ara bé, excepcionalment, amb 
prescripció mèdica i autorització per part dels pares, si cal, ho faran.  
Cal que l’embolcall del medicament porti escrit el nom de l’alumne/a, la quantitat i l’horari en què 
s’ha de prendre i l’escola proporciona a les famílies a principi de P3 una autorització per signar que 
podran utilitzar durant tota l’escolarització. 
 
 
Farmaciola  
 
 A cada tutoria de cada cicle hi ha una farmaciola en les quals es desa medicaments específics 
dels alumnes d’aquell cicle (diabètics, hemofílics, al·lèrgies,...).  
També, a prop de la farmaciola i en un lloc visible, hi ha d’haver les instruccions bàsiques de 
primers auxilis i de contingut de la farmaciola.  
 
El contingut de la farmaciola s’ha de revisar periòdicament per tal de reposar el material i controlar-
ne les dates de caducitat. Aquesta feina la portarà a terme el coordinador de riscos laborals de 
l’escola.  
 
Tant a la farmaciola com a les classes hi haurà el full resum dels alumnes on hi figuren les dades 
mèdiques i el protocol d’actuació a seguir en cada alumne/a concret. Aquest material està ubicat 
darrera la porta d’alguns espais concrets, per tal de preservar la privacitat de la informació.  
 
A l’escola hi ha  farmacioles fixes a les tutories, al lavabo d’educació infantil i a la sala d’infermeria; i 
una farmaciola mòbil a cada cicle per les sortides. 
 
Al despatx de direcció i secretaria hi ha els telèfons d’emergència.  
 
Cada farmaciola tindrà un full on tots els usuaris poden escriure allò que detectin que hi manca. 
 
Farmacioles específiques d’un nen/a 
 
En aquestes farmacioles hi haurà el medicaments que l’alumne necessita amb el nom escrit a 
l’embolcall, còpies de la recepta del metge, informació i instruccions al tutor i permís dels pares. 
L’original, a l’expedient de l’alumne i una altra còpia al despatx de direcció on es recullen, en una 
carpeta, tots els casos de l’escola. 
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El mestre coordinador de riscos laborals amb la col·laboració dels coordinadors/es de cicle són els 
responsables de l’adequació i manteniment de les farmacioles. 
 
 
Actuació en cas de malaltia  
 
Quan un/a alumne/a presenta símptomes de malaltia, cal que es quedi a casa ja que a l’escola no 
el podrem atendre correctament i pot ser font de contagi per als/les companys/es. No s’admetrà 
cap nen/a a l’escola que presenti: febre superior a 37º, diarrea líquida o vòmits, infeccions o nafres 
a la boca, erupcions o altres alteracions a la pell, conjuntivitis, cucs. En cas de símptomes de 
malaltia en horari escolar, es trucarà als pares o tutors perquè vinguin a buscar el/la nen/a. 
 
 
Lesions 
 
En cas que un alumne tingui una lesió que no li permeti fer l’activitat normal a l’escola, cal que 
presenti un escrit del metge especificant la/les activitat/s que no pot realitzar. 
 
 
Actuació en cas d’accident  
 
Tal i com es va aprovar en el Consell Escolar Municipal, el protocol d’actuació en cas d’accident 
escolar és el següent:  
 
1. Es trucarà la família i simultàniament al CAP per tal d’informar que portem un/a alumne/a.  

2. Si no es localitza la família perquè sigui aquesta qui porti l’alumne o si la família no se’n pot fer 
càrrec en aquell moment, es portarà el nen/a al CAP de la manera que s’estimi més oportuna i amb 
la màxima diligència.  

3. En cas en què es produeixi una situació d’emergència dins o fora del centre (excursions, 
colònies, viatges, ...) es trucarà al 112 per tal que els servei d’emergències mèdiques (SEM) activi 
els recursos necessaris per atendre la situació.  
 
En cas de dubte en el grau de lesió que pateix l’alumne accidentat, s’avisarà a l’ambulància i a un 
metge del CAP perquè vingui a l’escola i prengui les mesures corresponents.  
 
Polls  
 
En cas de detectar polls i llémenes en algun grup de l’escola, es passarà una carta a les famílies 
del grup o cicle per tal de que puguin aplicar el tractament als seus fills/es. 
 
Si un mestre detecta polls vius en el cap d’un alumne, trucarà els pares perquè en tinguin 
coneixement, el vinguin a buscar i puguin posar-hi solució. L’alumne afectat podrà tornar a l’activitat 
escolar un cop hagi fet el tractament adient i ja no en tingui. 
S’informarà a la resta de les famílies per tal de fer una prevenció. 
 
A les famílies se’ls recomana un protocol que hauran de seguir (veure annex) 
El tractament i l’eliminació dels paràsits només es pot fer amb la responsabilitat de la família. Des 
de l’escola no podem fer res més que informar-les quan es detecten casos i demanar-ne la 
col·laboració.  
 
Revisió odontològica  
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Tal i com marca la Generalitat de Catalunya, cada any el/la corresponent dentista de l’àrea de salut 
de la localitat, efectua unes revisions odontològiques als alumnes de primer i sisè d’educació 
primària, i aleatòriament afectarà a altres nivells, i s’elaborarà un informe que serà entregat a les 
famílies.  
 
Roba 
 
L’escola té: 
Un model de xandall (d’hivern i d’estiu) que haurien de portar tots els alumnes per fer educació 
física i psicomotricitat i en les sortides. 
Les bates i les jaquetes del xandall i els anoracs portarà una beta amb el nom i també servirà per 
penjar-les. 
Tots els divendres, els  alumnes d’ infantil portaran les bates a casa per rentar. 
Es recomana a les famílies d’educació infantil que comprin a l ‘AMPA la bossa gran de roba de 
l’esmorzar .  
Les bambes de psicomotricitat  d’educació infantil han de ser de velcro. 
A educació primària no portaran bata. 
 
Joguines i mòbils 
 
Els alumnes d’E.I. no poden portar joguines a l’escola. 
Els mestres d’E.P. poden prohibir a un alumne que porti una joguina o un objecte personal a 
l’escola per raons de seguretat, disciplina, etc. 
Els alumnes no poden fer ús de telèfons mòbils a l’escola. En el cas que un alumne porti una 
joguina o faci ús del mòbil a l’escola contravenint aquest punt de les NOF, l’haurà d’entregar al 
mestre tutor o al mestre responsable de l’activitat, que el retindrà fins que pugui parlar amb els 
pares de l’alumne per al seu retorn. 
 
 Objectes no adients a l’escola i/o perillosos 
 
En el cas que un alumne porti un objecte perillós o no adient a l’escola l’haurà d’entregar al monitor, 
al mestre responsable de l’activitat o al mestre tutor, que el retindrà fins que pugui parlar amb els 
pares de l’alumne per al seu retorn. 
 

 
Aniversaris i llaminadures 
 
A E.I. la celebració a les aules dels aniversaris és optativa. Les famílies que ho vulguin portaran un 
esmorzar saludable.  
Cal avisar la mestra uns dies abans de l’aniversari i veure la conveniència del que es vol portar. 
 
Com a norma general, recomanem entrepans petits,  galetes, coques..., tot ha de ser envasat. No 
s’accepten cap producte fet a casa. 
 
Els alumnes  no poden dur llaminadures a l’escola. 
 
No es poden repartir invitacions per a festes privades dins el recinte escolar i en horari escolar. 
 
Els aniversaris al cicle inicial son voluntaris, la família que ho vulgui celebrar pot portar galetes. 
  
A cicle mitjà i superior no es poden portar pastissos ni galetes ni es celebraran els aniversaris. 
 
Secció 12 .Llibres de text i material escolar 
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Distingirem entre llibre text i quadern d’exercicis. En els llibres de text procurarem no escriure-hi per 
tal d’aprofitar-los al cicle mitjà i cicle superior. 
Només es podrà canviar els llibres cada quatre anys.  
Dintre d’un cicle i per àrees el llibre serà de la mateixa editorial i sempre que es pugui entre cicles. 
Al final de cada curs acadèmic es donarà una circular als alumnes on s’especificarà la llista dels 
llibres, el material escolar i el lloc i horari de venda per al proper curs. 
Si un alumne no porta els llibres de text o no paga la quota de material durant el primer mes del 
curs, el mestre tutor ho reclamarà a la família seguint el següent procés: 
1r. avís oral  
2n. en cas que l’avís oral no tingui resposta, farà dos avisos per escrit (segons el model annex) 
3r. si cap dels avisos (orals i escrits) té resposta, la direcció del centre convocarà la família per 
resoldre el tema. 
Tot aquest procés es farà durant el primer trimestre del curs. 
 

Secció 13. Pla d’emergència 
 
La normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals estableix l’obligació d’adoptar les mesures 
de prevenció contra incendis i d’evacuació dels treballadors i dels alumnes, així com de les 
persones alienes presents en el centre de treball. Aquestes mesures s’han de comprovar 
periòdicament. Per aquest motiu, s’ha d’elaborar, revisar i actualitzar periòdicament el pla 
d’emergència segons el manual “Pla d’emergència del centre educatiu”, editat pel Departament 
d’Ensenyament. 
A l’inici de curs, s’ha de comprovar que el Pla d’emergència està actualitzat i s’ha de garantir que 
com a mínim es farà un simulacre d’evacuació o confinament durant el primer trimestre del curs 
escolar, l’informe del qual es farà arribar als Serveis Territorials. 
 
 
Capítol 2. De les queixes i reclamacions 

 
Secció 1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l’exercici 
professional del personal del centre. 

 
El procediment per tractar les queixes o denúncies de l’alumnat, pares i 
mares, tutors legals, professorat o altres treballadors del centre que puguin qüestionar o referir-se a 
l’actuació professional d’un docent o d’un altre treballador del centre en l’exercici de les seves 
funcions, s’ajustarà al protocol següent: 
 
 
Presentació i contingut de l’escrit de queixa o denúncia. 

 
Les queixes o denúncies es presentaran per escrit al registre d’entrada del 
centre, adreçat a la direcció i hauran de contenir: 

- Identificació de la persona o persones que el presenten 
Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible 
(amb especificació dels desacords, de les irregularitats, de les 
anomalies, etc., que qui presenta la queixa creu que s’ha produït per 
acció o omissió del professor o d’un altre treballador del centre a 
què es refereixen) 
 - Data i signatura. 
L’escrit anirà acompanyat, si és possible, de totes les dades, documents i altres 
elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es faci referència. 
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Correspondrà a la direcció del centre: 
 

- Rebre la documentació i estudiar-la; 
- directament, o a través d'altres òrgans del centre si escau, obtenir indicis -i sempre que sigui 
possible fer comprovacions per arribar a evidències- sobre l'ajustament dels fets exposats a la 
realitat; 
- traslladar còpia de l'escrit de queixa rebut al professor o treballador afectat, i demanar-li un 
informe escrit precís sobre els fets objecte de la queixa, així com l'aportació de la documentació 
probatòria que consideri oportuna. L'informe escrit es podrà substituir per una declaració verbal de 
la persona afectada que es recollirà per escrit en el mateix moment que la formuli, es datarà i la 
signarà, com a mínim, la persona afectada. En tot cas, es respectarà el dret d’audiència de 
l’interessat; 
 
- estudiar el tema amb la informació recollida i, si ho considera oportú, demanar l'opinió d'òrgans de 
govern i/o de participació del centre sobre el fons de la qüestió; 
 
- dur a terme totes les actuacions d'informació, d'assessorament, de correcció i, si fa al cas, 
d'aplicació dels procediments de mediació, en el marc de les funcions que la direcció té atribuïdes 
com a representant de l'Administració en el centre, concretament les de vetllar pel compliment de la 
normativa i exercir la prefectura del personal que hi té adscrit; 
 
- contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb constància de recepció, comunicant-los 
la solució a què s'ha arribat o, si escau, la desestimació motivada de la queixa. Com a mínim, es 
contestarà al primer signant de la denúncia, i es farà constar en l'escrit de resposta informació 
sobre quin és el següent nivell al qual poden acudir si no queden satisfets per la resolució adoptada 
(o les actuacions empreses) per la direcció del centre. 
En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la queixa, s'haurà d'abstenir i, en el 
seu lloc, ho farà el cap d'estudis. 
 
 
Secció 2. Actuacions posteriors i arxivament de la documentació. 

 
Conclosa l'actuació de la direcció, es podrà informar la direcció dels Serveis Territorials de la 
incidència produïda i la solució que se li ha donat. En tot cas, la documentació generada 
quedarà arxivada, en original o còpies autenticades, a la direcció o la secretaria del centre, a 
disposició de la Inspecció d'Educació. 
 
Secció 2- Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs els pares tenen dret a 
sol·licitar aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions d'activitats 
acadèmiques o d'avaluacions parcials o finals de cada curs dels seus fills. 
 
En el moment d’entrega dels informes escolars, es generarà un espai de consulta dels mestres 
amb les famílies. En el cas de no arribar a un acord, podrà intervenir la direcció del centre. 

 
Secció 3. Impugnació de decisions dels òrgans i personal del centre 

           Segons normativa 
 
Capítol 3. Serveis escolars 
 
Secció 1. Servei de menjador 

 Horari de menjador: 12’30h. – 15h. 
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 Els dies que l’horari escolar és de 9h. a 13h. (jornada intensiva), l’horari de menjador és 
de 13h. a 15’30h. 

 El servei de menjador està subjecte al reglament del centre pel que fa a situacions 
excepcionals o d’indisciplina. 

 Durant les estones del temps de lleure podran utilitzar els següents espais:                   

- Pati                                                                                                                                                

- L’ aula de psicomotricitat  per fer la migdiada els nens/es de P3.                                                  

- L’ aula d’ audiovisuals, el gimnàs i la biblioteca en cas excepcional.  

  Els alumnes de P3 no podran utilitzar el servei de menjador els dies d’adaptació a 

l’escola. 

OBJECTIUS – INFANTS 
 
Educar en hàbits i valors 

 Rentar-se les mans abans i després.  

 Utilitzar correctament els estris i el tovalló.  

 Seure correctament a la cadira. 

 No cridar i demanar les coses aixecant la mà.  

 Estar tranquils a la taula. Control to veu. 

 Fer pipis abans i després de dinar. 

 Relacionar-se amb els companys/es.  

 Respectar als companys i monitors i monitores.  

 Valorar positivament el sentit del menjar (el valor econòmic, el valor nutricional, valor de 

l’elaboració…) 

Temps de descans i diversió 

 Compartir jocs i moments amb els infants d’altres grup-classe. 

 Respectar les regles del jocs 

 Tenir cura del material i compartir-lo 

 Conèixer i valorar formes de jocs alternatives (jocs de taula, creatius, contes…) 
 
 
Alimentació saludable: equilibrada, variada i moderada 

 Menjar de tot. 

 Menjar quantitats equilibrades.  

 Mastegar bé el menjar.  

 Menjar els plats en ordre.  

 Tastar nous aliments 
 

FUNCIONS COORDINADOR/A 

 .Vetllar per què es porti a terme el projecte de menjador i pel bon funcionament del mateix. 

 Organitzar tota la documentación necessària (que es tinguin totes les fitxes del nens, les 
autoritzacions corresponents, les fitxes de les activitats, les fitxes de valoració, llistes 
d’assistència, control absentisme,...) 

 Coordinar la programació de les activitats de tots els grups. 

 Elaborar i preparar reunions periòdiques amb l’equip de monitors/es. 

 Elaborar memòria de final de curs. 

 Portar el control dels rebuts dels infants i traspassar la informació a l’empresa. 
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 Encarregat de comunicar-se amb les famílies. 

 Rebre totes les incidències que donin respecte als infants. 

 Mantenir-se informat de tot el que vagi succeint al menjador i fer traspàs de tota informació a 
l’empresa.     

 Assistir a les comissions de menjador i/o reunions organitzades amb l’empresa i/o escola 
 

FUNCIONS MONITORS 
 

 Atendre i custodiar als infants que faran ús del servei de menjador. 

 Controlar l’assistència dels infants. 

 Vetllar perquè els nens vagin adquirint uns bons hàbits de menjar i es comportin correctament a 
taula. 

 Planificar les activitats en funció dels objectius i del centre d’interès a treballar. Dinamitzar, 
participar i avaluar-les. Omplir fitxa activitat. 

 Elaborar llistat de material necessari per a dur a terme les activitats. 

 Assistir a les reunions mensuals de l’equip de menjador . 

 Informar a la coordinadora de totes les incidències que es puguin ocasionar amb els infants. 

 Elaborar els informes periòdics per a les famílies i els informes puntuals cada vegada que es 
doni una incidència.  

 Establir relació amb els mestres dels infants. Comunicant incidències, avanços, fent consultes,... 
 
 

RELACIÓ AMB L’ESCOLA 
 

 Coordinació: Hi ha una comissió de menjador, formada per representants de l’escola, de 
l’empresa, de l’AMPA i la coordinadora del menjador. Aquesta comissió fa el seguiment del 
servei de menjador amb reunions periòdiques( mínim una reunió per trimestre). En aquestes 
trobades es resoldran qualsevol tipus d’incidència que pugui sorgir, es revisaran els menús i 
les activitas, i es proposaran tots els canvis necessaris per la millora del servei. 

 

 Comunicació: Cada dia es produirà el moment de traspàs de grups entre mestres i 
monitors/es, moment idoni per comunicar qualsevol incidència o comentari sobre els nens i 
nenes. A més a més, trimestralment es confeccionen els informes per a les famílies i 
prèviament aquests s’han entregat als mestres de cada grup per tal que coneguin l’infant al 
menjador i comentar així qualsevol punt amb el monitor o monitora corresponent. 

 
 
RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 
 

 A principi de curs es fa una reunió per tal d’informar a les noves famílies del funcionament 

del menjador i exposar el projecte educatiu del menjador. A la vegada que és un bon 

moment per a que les famílies puguin conèixer al coordinador/a i monitors/es que estaran 

amb els seus fills.       

 A P-3 cada nen/a tindrà un petit informe diari.                                                                         

 Trimestralment a tots els nens i nenes fixes del menjador se’ls farà arribar a casa un informe 
de valoración de l’espai de menjador i del temps de lliure. 

 Per a qualsevol incidència que es pugui produir es farà una nota puntual per informar  a les 
famílies. 
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  Les famílies tenen  a disposició  un nº de telèfon per poder comunicar les absències dels 
nens/es i/o per comunicar-se directament amb la coordinadora. 

 La coordinadora estarà a l’escola cada dia de 9 a 9’30 h. per rebre i atendre a les famílies. 

  Aquelles famílies que no puguin fer servir les opcions anteriors per comunicar-se amb la 
coordinadora desposan d’una bústia de menjador per qualsevol tipus de comunicació. 

 Enquesta a les famílies, es passarà una enquesta per valorar, a partir de diferents 
indicadors, el nivell de satisfacció vers el servei de menjador. Es fa a final de curs. 

 
 
Secció 2. Servei d’acollida matinal 
 

1. El servei d’acollida matinal comença i acaba el mateix dia que l’escola, aplicant-se per al 
funcionament el calendari escolar aprovat. 

2. L’horari d’acollida serà des de les 7:30 h. fins a les 9:00 h. 

3. Els espais assignats per a l’acollida matinal són : gimnàs, aula de plàstica, pati, ... 

4. Els nens han de ser acompanyats per la persona que els entrega fins a l’aula mateixa de 
l’acollida, on seran rebuts pels monitors. 

5. Els nens poden portar un esmorzar adequat per poder    menjar-lo ells sols, sense ajut. 

6. A l’hora d’entrar a la classe (9:00 h.) els nens/es aniran a les seves fileres, vigilats per les 
monitores. 

7. En el servei d’acollida es realitzen activitats de caràcter lúdic supervisades per monitors i 
adaptades a totes les edats. 

8. Es realitzaran jocs i activitats que potenciïn la interacció grupal, la cooperació i el treball en 
equip, sense perdre de vista l’individu, les seves característiques personals (edat, 
interessos,...) 

9. A aquestes activitats també li són d’aplicació totes les normes de convivència de l’escola. 

10. Al començament de cada curs s’informarà  a les famílies dels diferents preus i les formes de 
pagament. 

11. Els cobraments de quotes són trimestrals. 

12. El cobrament del servei puntual el faran els mateixos monitors en efectiu el dia que es 
gaudeix del mateix. 

 

Secció 3. Activitats complementàries i extraescolars 

 

L’escola ofereix als seus alumnes diverses activitats extraescolars organitzades  per l’AMPA. 
L’AMPA nomena un/a encarregat/da  que programa i coordina les activitats extraescolars. 
L’AMPA contracta a una empresa  per tal de que faciliti els monitors/es per a la realització de les 
activitats i faci els cobraments. L’empresa es responsabilitza de l’execució de les activitats cobrint 
el servei en els dies i les hores programades. 
Al començament de cada curs l’AMPA informa a les famílies de  les activitats extraescolars que es 
proposen pel nou curs.. 
Les activitats s’aproven en el primer Consell Escolar dins el pla anual del curs; tots els canvis en les 
mateixes s’han d’informar al Consell Escolar. 
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A final de curs se’n fa una valoració en la memòria que aprova el Consell Escolar i es fan propostes 
pel curs següent. 
 
 
ORGANITZACIÓ: 
 
Diàriament: 
A les 16:30h cada monitor recollirà els seus alumnes d’infantil a les files abans de sortir o a les 
classes i esperarà els alumnes d’altres cicles en el aula on es farà l’activitat extraescolar. 
Controlarà l’assistència dels alumnes a la seva activitat, comprovant la causa de les absències. 
Si detecten que falta algun alumne sense justificació, actuaran segons la normativa del centre 
escolar. 
En acabar l’activitat s’endreçaran les aules i acompanyaran els alumnes a la sortida. 
 
 
Cada curs: 
Al principi, el coordinador presenta el pla anual a la Direcció del Centre i al final, la memòria per a la 
seva aprovació en Consell Escolar. 
En el pla anual especificarà: 
. Les activitats, els horaris i els monitors i el preu de les activitats. 
 
 
En la memòria especificarà: 
. La valoració general de cada activitat. 
. Una valoració específica de les innovacions del curs. 
. Destacarà, si és el cas, aspectes, incidències... 
. Formularà, si és el cas, propostes per al curs vinent. 
 
 
OBJECTIUS GENERALS 
 
1. Oferir als nens/es un ventall d'activitats lúdiques, esportives i recreatives fora de l’horari lectiu 
 
2. Aconseguir una participació activa de tots els nens i nenes, que col·laborin i s'impliquin en 
cadascuna de les activitats, aportant les seves idees i treballant la imaginació. 
 
3. Relacionar-se amb altres nens i nenes, intercanviant experiències amb companys de diferents 
edats . D’aquesta manera s'aconseguirà incrementar la xarxa relacional del nen col·laborant en el 
seu procés de socialització. 
 
4. Potenciar els hàbits de cooperació i solidaritat a través de formes jugades, activitats lúdiques i 
esports. 
 
Capítol 4. Gestió econòmica 
 
Pressupost 
 
És un instrument de gestió a curt termini (un any acadèmic) que, coherent amb el projecte educatiu, 
les NOFC i la programació general de centre, preveu i formalitza la relació de necessitats i els 
recursos econòmics disponibles per satisfer-les concretada en documents comptables. Per a 
l'elaboració del pressupost s'ha de tenir en compte el que estableix la normativa vigent, i si és el 
cas, les instruccions del Departament d'Ensenyament. El pressupost del centre serà anual i únic i 
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reflectirà tots els ingressos i totes les despeses degudament agrupats. El pressupost del centre 
contindrà almenys en l'apartat d'ingressos dos blocs :a) efectius en l'exercici 
b) pendents d'efectuar i en l'apartat de despeses, contindrà tres blocs : 
a) despeses específiques destinades a l'ensenyament reglat i obligatori per als alumnes. 
b) despeses específiques destinades a les activitats complementàries i extraescolars amb caràcter 
voluntari per als alumnes. 
c) despeses generals en activitats reglades i no reglades. El projecte de pressupost serà 
elaborat pel secretari i presentat pel director al consell escolar i al claustre de mestres. Durant 
l'exercici pressupostari el secretari serà el responsable directe de fer el seguiment puntual de 
l'aplicació del pressupost del centre. Si es produeixin ajustaments, aquests seran 
proposats pel director i aprovats en el consell escolar. En aquestes sessions es farà la valoració del 
pressupost aplicat i les propostes per a l'elaboració del pressupost del curs següent. L’acreditació 
documental i comptable de la gestió econòmica del centre es farà en el llibre d'actes del consell 
escolar, que comprendrà: 
a) actes del consell escolar en què consti l'aprovació del pressupost amb el seu detall. 
b) actes del consell escolar respecte de la gestió econòmica del centre. Quan es produeixi un canvi 
de director, s'estendrà en el llibre d'actes del consell escolar una diligència on es farà constar l'estat 
de comptes, relació de factures pendents de pagament i la situació de l’ inventari. El director entrant 
o qui tingui assignades les seves funcions estendrà una diligència per fer constar-la seva 
conformitat o les observacions que consideri procedents. En cas de disconformitat, s'elevarà 
l'informe oportú al secretari de la Delegació Territorial. 
 
Capítol 5. Gestió acadèmica i administrativa 
 
De la documentació acadèmico-administrativa 
 
Tota la documentació acadèmico-administrativa del centre es gestiona i es custodia segons la 
normativa vigent. 
 
Altra documentació 
 
Pel que fa a altres documents com fitxes personals, dades familiars, informes mèdics, psicològics,... 
queden arxivats a l’arxiu de l’escola. 
 
De la documentació acadèmica 
 
Arxiu personal de l’alumne  
1. Per tal de facilitar l’organització, cada alumne disposarà d’un arxiu personal on  
s’aplegui tota la informació referida a la seva història escolar.  
2. Aquesta informació quedarà sota custodia del secretari del centre i al mateix  
temps serà accessible a aquells mestres que tinguin relació directa amb l’alumne.  
3. Aquest arxiu personal de l’alumne recollirà:  
Documents obligatoris amb model i contingut prescriptiu:  
- Expedient acadèmic.  
- Llibre d’escolaritat.  
- Informe d’avaluació individual (si escau).  
Documents obligatoris amb model i contingut a decidir en el P. C. C:  
- Registres i fulls de seguiment significatiu dels alumnes.  
- Còpia dels informes a les famílies.  
Altres informacions:  
- Fitxa de dades bàsiques.  
- Fitxa resum d’entrevistes.  
- Informes d’especialistes.  
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- Informes de serveis (Psicopedagògics, mèdics...)  
- Informe escrit als centres d’educació secundària.  
- Plans individualitzats  
- Altres informacions i documentació que el centre estableixi o l’administració  
indiqui com a necessaris (documentació procés matriculació, opció religiosa ...).  
4. Romandrà a la carpeta d’aula i després es posarà a l’arxiu personal de cada  alumne.  
 
 
Altra documentació acadèmica  
 
Sota la custòdia del centre, a disposició de les sol.licituds de l’administració educativa, restarà 
també la següent documentació: 
- Actes d’avaluació final de cicle.  
- Actes de les sessions d’avaluació.  
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ANNEXOS 
 
 
PROTOCOL TRACTAMENT DE POLLS 
 
DETECCIÓ  

 
 
TRACTAMENT  

-los; aquest producte no 
es pot fer servir mai de forma preventiva, ja que el seu efecte és instantani i si no n’hi ha els 
immunitza.  

 

-lo amb una barreja d’aigua i vinagre 
perquè caiguin les llémenes mortes. Seguidament s’han de treure manualment d’una en una, amb 
una pinta de pues molt fines i espesses o amb els dits.  
 
CONTROL  

 

 
 
RECOMANACIONS  

actament de manera correcta per poder garantir l’eliminació total dels polls.  

existeixi la possibilitat de contagi.  

.  
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Malalties, medicaments i lesions 

 

AUTORITZACIÓ DELS PARES 

En/na _________________________________________________, pare/mare de l’alumne/a 

______________________________________ sol·licito i autoritzo al mestre/a/coordinador/monitor 

________________________________ a administrar-li al meu fill/a el medicament, en la quantitat i horari 

que li detallo a continuació: 

 

Nom del medicament: 

Indicada pel pediatre Dr 

Per un diagnòstic de 

Quantitat: 

Horari: 

Data: 

Signat: 

NOTA: Aquesta nota anirà acompanyada del medicament amb el nom de l’alumne escrit a l’embolcall. 

 

 

 

 

 

Malalties, medicaments i lesions 

 

INFORMACIÓ DELS PARES 

En/na _________________________________________________, pare/mare de 

l’alumne/a______________________________________ informo al mestre/a tutor/a 

________________________________ que el meu fill/a pateix de _____________________ que pot 

presentar crisis momentànies. 

Petita descripció de com es manifesten: 

Petita descripció de com cal actuar: 

Altres observacions: 

Data: 

Signat: 

NOTA: A més d’aquesta informació escrita, em comprometo a informar més àmpliament el/la tutor/a en una 

entrevista. 
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Llibres de text i material escolar 

 

Benvolguts pares i mares: 

Us fem arribar aquesta circular per assabentar-vos que el vostre fill/a no ha pagat el material escolar del 

curs________________________ Per tant això dificulta el normal desenvolupament de l’activitat de l’aula. 

Demano que regularitzi aquest aspecte el més aviat possible. 

El tutor 

Signat: 

Data: .................................................................................................. 

______________________________________________Com a pare/mare de l’alumne 

________________________________Em dono per assabentat d’aquest fet i em comprometo a regularitzar-

lo quan més aviat millor. 

Pare / mare de l’alumne. 

Signat: 

Data: 

 

 

 

 

 

Conductes contràries a les normes / Mesures correctores. 

 

Benvolguts pares: 

Us fem arribar aquesta circular per assabentar-vos que el vostre fill/a 

Ha deteriorat intencionadament material de l’escola a l’aula de________________________ 

Per tant, s’haurà de separar del material un temps així com la reparació econòmica d’aquest 

(preu___________________€)  

Demano que regularitzi aquest aspecte el més aviat possible. 

El tutor 

Signat: 

Data: 

.................................................................................................. 

________________________________Com a pare/mare de l’alumne 

________________________________Em dono per assabentat d’aquest fet i em comprometo a regularitzar-

lo quan més aviat millor. 

Pare / mare de l’alumne. 

Signat: 

Data: 
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Conductes contràries a les normes / Mesures correctores (segons decret 266/1997 de 17 d’octubre) . 

 

Benvolguts pares: 

Us fem arribar aquesta circular per assabentar-vos que el vostre fill/a 

Té més de 10 faltes injustificades de puntualitat a classe, cosa que dificulta el normal desenvolupament de 

l’activitat escolar. 

Demano que regularitzin aquest aspecte el més aviat possible. 

El tutor 

Signat: 

Data: .................................................................................................. i 

________________________________Com a pare/mare de l’alumne 

________________________________Em dono per assabentat d’aquest fet i em comprometo a regularitzar-

lo quan més aviat millor. 

Pare / mare de l’alumne. 

Signat: 

Data: 

 

 

 

 

AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA DE GERMANS 

 

 

 

Srs. __________________________________ pares de/la alumne ___________________________del centre 

escolar CEIP Rafael Casanova de Sant Boi de Llobregat. 

 

AUTORITZO, per la present i sota la meva responsabilitat que el meu fill/a pugui anar a casa acompanyat del 

seu germà/na _______________________________________ un cop acabada la jornada escolar de matí i 

tarda. 

 

I perquè així consti, signo la present  

Sant Boi de Llobregat, _____________d     ________________ de  _________ 

Signatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESCOLA RAFAEL CASANOVA – Normes d’Organització i Funcionament del centre (NOFC) 

 
 

 63 

NOTIFICACIÓ AGRESSIÓ  

 

Família de l’alumne/a _______________________________, nivell _______ 

 
Benvolguts, 

 
Us fem arribar aquesta notificació per assabentar-vos que el vostre fill/a ha agredit 

intencionadament a ............................................................. durant 

...............................................  

Per tant s’haurà de separar físicament del grup. 

 
Demanem el vostre recolzament davant d’aquesta situació. 

 
Signatura       Signatura    

Pare/ mare       Tutor/a  
 

 
Data...................................................................................................... 
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NOTIFICACIÓ NO RECOLLIDA ALUMNES  

 

 Escola  Rafael Casanova 

Sant Boi de Llobregat  
 

 

Família de l’alumne/a ________________________, nivell _______ 
 

Benvolguts, 

Tal i com vam informar a la circular que es va donar a l’inici de curs i en referència als 

alumnes que no son recollits a l’hora de sortida. 

Els comuniquem que l’alumne/a __________________________, no ha estat 

recollit/da a l’hora de sortida establerta, cas de produir-se una propera vegada, es 

passarà  notificació a la guàrdia urbana o als serveis socials per a què es facin càrrec 

de l’alumne/a. 

Atentament, 

 
Director/a         Tutor/a  

Sant Boi de Llobregat, __________________________________________ 
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FULL D’INCIDÈNCIES 
 

MESTRE:                                    ALUMNE: 
HORA: 

 
INCIDÈNCIA: 
 
 
 
 
 
 

 
 
SIGNATURES: 
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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

Les persones sotasignades, .................................................. directora de l’Escola Rafael 

Casanova, i _____________________________________ (pare, mare, tutor, tutora) de 

l’alumne/a ______________________________, reunits a la localitat de Sant Boi de 

Llobregat, amb data ___________________, conscients que l’educació d’infants i joves implica 

l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual 

comporta els següents compromisos: 

 

COMPROMÍS PER PART DEL CENTRE 

1. Facilitar al nostre alumnat una formació de qualitat en coneixements i valors que 

contribueixi al desenvolupament integral de la seva personalitat com a ciutadans i 

ciutadanes. 

2. Vetllar per fer efectius els drets i els deures de l’infant en l’àmbit escolar. 

3. Respectar les conviccions morals, religioses i ideològiques de les famílies, afavorint un 

clima de convivència entre tots els membres de la comunitat educativa. 

4. Informar la família del contingut del projecte educatiu i normes d’organització i 

funcionament del centre en el moment de la preinscripció i matrícula, i en les reunions 

informatives d’inici de curs de les modificacions que es puguin produir amb posterioritat. 

5. Informar la família a la reunió de classe dels criteris que s’aplicaran per avaluar el 

rendiment acadèmic de l’alumnat. 

6. Adaptar, si escau, mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre 

les necessitats específiques de l’alumnat i mantenir-ne informada la família. 

7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i 

personal de l’alumnat a través dels mitjans establerts: educació primària informes 

trimestrals, entrevistes (mínim una al llarg del curs) i agenda; educació infantil: dos 

informes durant el curs, entrevistes (mínim una al llarg del curs).  

8. Comunicar a la família les absències no justificades i els retards de l’alumnat, per tal de 

buscar la solució donada la seva rellevància per al seu desenvolupament acadèmic i 

personal. 

9. Atendre les peticions d’entrevista i/o de comunicació que formuli la família, en un termini 

raonable dins de la disponibilitat horària del centre, les famílies i el professorat. 

10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos mitjançant el 

professor/a-tutor/a quan s’escaigui. 
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COMPROMÍS PER PART DE LA FAMÍLIA 

 

1. Respectar el caràcter propi del centre, recollit en el Projecte Educatiu. 

2. Respectar el professorat i el personal no docent del centre. 

3. Acceptar i respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular les 

que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes, així com 
fomentar el bon ús dels materials i les instal·lacions. 

4. Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a 

classe, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat (recollides a 
les agendes a primària). 

5. Ajudar el nostre fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a 
l’activitat escolar. 

6. Fomentar el respecte, la solidaritat i la resolució dialogada de conflictes i adreçar-se 

directament al tutor o tutora i/o mestre especialista , en primera instància i a l’equip 
directiu en segona, per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en 

relació a la formació del fill/a o per qualsevol altra qüestió. 

7. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants pel seu desenvolupament i 
procés d’aprenentatge. 

8. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli l’escola, a més d’assistir a 
les reunions que es facin al centre o si més no informar-se del seu contingut. 

9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a. 

10. Informar el fill/a sobre el contingut d’aquest compromís. 

11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta, 

en el termini d’un any acadèmic, si s’escau. 
 

 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
 

        Pare, mare o tutor/a 
Directora         

           
 

 
 
  

Signatura        Signatura 
 

 
 
Sant Boi de Llobregat, ______ de/d’ _________________ de 20____ 
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PROCEDIMENT SANCIONADOR 

Faltes greument perjudicials per a la convivència del centre 

(LEC, arts. 30 al 38 / Decret 102/2010, arts. 23 al 25.) 

 

A. PROCEDIMENT ORDINARI: 

 
Coneixement dels fets ------------------------  Prescripció als 3 mesos de la seva comissió. 

 

 
 

El director/a acorda incoar expedient disciplinari, designa un/a docent la instrucció de l’expedient (1), n’informa 

l’alumnat afectat i, en el cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. 
 

 
 

-------------------------------------  En incoar l’expedient el director/a pot aplicar, 

de manera excepcional, mesures provisionals (2) 
 

 
 
 

L’instructor/a practica les actuacions que considera pertinents per l’esclariment dels fets així com per la determinació 

de les persones responsables. 
 
 
 
 
 

 
L’instructor/a elabora proposta de resolució provisional. 

-------------- L’instructor/a escolta l’alumnat afectat (i els pares o tutors legals, si escau) i els dóna 

vista de ‘expedient completat fins a la proposta de resolució provisional (tràmit de vista 

i audiència), per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que en 

l’expedient s’estableix i es proposa o hi puguin formular al·legacions. (3) 

 
L’instructor/a formula proposta definitiva de resolució. 

 

 
 

El Director/a dicta resolució imposant la sanció que correspongui. (4) 
 

 
 

El Director/a notifica a alumnat/pares la resolució adoptada.(5) 

Possible presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els ST.(6) B. 

PROCEDIMENT ABREUJAT: 

 
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. 
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(1) A 

l’expedient 

- S’estableixen els fets, i la responsabilitat de l’alumnat implicat. 

- Es proposa la sanció, així com, si escau les activitats d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, l'import de 

reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats per l’actuació que se 
sanciona. 

 
L'instructor/a en el qual es doni alguna de les circumstàncies assenyalades per l’article 28 de la Llei 30/1992, de règim jurídic 

de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, s’haurà d’abstenir d’intervenir en el procediment i ho 

haurà de comunicar al director o directora del centre, el qual resoldrà el que sigui procedent. També les persones interessades 

poden promoure la recusació de l’instructor/a si es donen els casos previstos en l’article 28 de la llei 30/1992. 

 
(2) 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. 

 
(3) El termini per realitzar el tràmit de vista d’expedient, de la realització del qual n’ha de quedar constància escrita, és de 5 

dies lectius i el termini per formular al·legacions és de 5 dies lectius més. 

 
(4) 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. 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'Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar 

directament la nova escolarització de l’alumnat en qüestió. 

 
(5) Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors legals, o de l’alumnat afectat si 

és major d’edat, 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) Contra les resolucions del director o de la directora dels centres educatius públics es pot interposar recurs d’alçada, en el 

termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, davant el director o la directora dels serveis 

territorials corresponents, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
Contra les resolucions del director o de la directora dels centres privats sostinguts amb fons públics es pot presentar 

reclamació davant el director o la directora dels serveis territorials. 

 
 


