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Títol  PRELIMINAR 

Nom del centre i localització : Escola Simó Rabasa ( Martorelles) 

Titularitat :   Pública 

Ensenyaments que ofereix, nivells educatius i serveis :  Infantil i Primària 

 

Títol I. INTRODUCCIÓ 

En el marc del projecte educatiu i de direcció, aquest NOFC conté  els aspectes relatius al 
funcionament intern del centre . Es desplega la concreció en regles i normes,  els drets i 
deures dels alumnes i professorat, i l'organització del funcionament dels recursos humans, 
materials i funcionals de l’escola Simeó Rabasa. 
 
És un text dividit en títols, capítols i seccions. La responsabilitat de l’elaboració i adequació 
és del Consell Escolar. Els seus articles han adequat l’antic RRI a les NOFC, basat en la 
normativa de la LEC, decret d’autonomia de centre, decret de direcció, normes de 
funcionament anual marcades pel Departament d’Ensenyament ...  
 
Amb aquest document es: 
 
- Regula el funcionament dels òrgans de govern, equips i càrrecs; dels serveis de caràcter 
psicopedagògic; dels serveis de caràcter complementari. 
- Fixa com cal actuar davant de situacions de contingència. 
- Expressa la regulació de la convivència al centre dins els límits que presenta l’actual 
ordenament legal pel que fa als drets i deures dels alumnes, i s’hi inclouen les normes de 
disciplina del centre. 
- Recull els requisits per a la modificació eventual de les normes de funcionament de 
centre.. 
 
Aquest document s'estructura en els títols següents :  
 
Títol  PRELIMINAR 
Títol I   INTRODUCCIÓ 
Títol II   CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU 
Títol III   ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL 

CENTRE 
Títol IV   ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
Títol V DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
Títol VI DE L’ALUMNAT I DEL PROFESSORAT 
Títol VII COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT 

ESCOLAR 
Títol VIII FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

DISPOSICIONS FINALS 
 ANNEXOS  

 d) Títol tercer, que conté modularment els reglaments específics de l'organització de l'ensenyament, de les instal·lacions del centre, del suport burocràtic i dels serveis. Aquest pot anar  
El consell escolar i el  claustre ha aprovat les següents normes de funcionament de l’escola. 
L'aprovació i entrada en vigor del present document en el centre comporta l'obligació 
comunitària de respectar les normes que conté. 
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Títol II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU  

 Capítol 1. Per orientar l’organització pedagògica  LEC 90/5 

 Secció 1. Consideracions prèvies 

El projecte educatiu de l’escola recull la identitat del centre, es detallen els objectius, 
n’orienta l’activitat i li dóna sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències 
bàsiques i, més en general, el màxim aprofitament educatiu. 
 
El projecte educatiu de centre especifica els valors, objectius i prioritats d'actuació, així com 
també els principis bàsics per al desenvolupament curricular i el tractament transversal en 
les àrees de l'educació i en permetin l'adequació a les característiques de l'entorn social, 
cultural i sociolingüístic. 

Dins del PEC estan inclosos els Projecte lingüístic del centre on s’especifica que la llengua 
vehicular de l’escola és la llengua catalana i també s’explica el tractament de la llengua 
castellana i anglesa.  
El PEC contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat 
educativa i la relació entre el centre i el seu entorn. 
 

 Secció 2. Elaboració PEC 

Per a l'elaboració del projecte educatiu del centre s'ha de tenir en compte el que ordena el 
Decret 181/2008 de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels 
ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil, i el Decret 142/2007, de 26 de juny, pel 
qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. 

 El projecte educatiu garantirà que la intervenció pedagògica sigui coherent, coordinada, 
progressiva i assumida pel conjunt de la comunitat educativa. 

 

Secció 3. El projecte educatiu inclou també: 

a) El currículum elaborat pel centre i els criteris acordats pel desplegament 
curricular. 

b) La concreció dels criteris metodològics, organitzatius i d'avaluació. 

c) L'organització de l'horari escolar d'infantil i primària. 

d) Les mesures d'acolliment i l'adaptació dels infants del segon cicle de l'educació 
infantil. 

e) Els principis i mesures per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat i l'acció tutorial. 

f) Estratègies per afavorir el treball autònom i mecanismes per organitzar el reforç 
dels aprenentatges. 

g) La concreció de la col·laboració família/escola, les relacions i col·laboracions 
amb altres centres i institucions. 

h) Els criteris generals que s'estableixen respecte de l'organització i la gestió dels 
recursos humans, materials, funcionals, així com l'optimització de les instal·lacions i 
l'equip escolar. 

i) El projecte lingüístic. 
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Secció 4. El projecte lingüístic recull els aspectes relatius a l'ensenyament i a 

l'ús de les llengües en el centre.  

D'acord al Decret 142/2007, de 26 de juny, els principis generals i normativa del projecte 
lingüístic propi de centre s'han d'adaptar a la realitat sociolingüística de l'entorn. 

El projecte lingüístic de centre inclou: 

a) El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d'aprenentatge. 

b) La configuració en un sol àmbit de les dues llengües oficials de Catalunya. 

c) El tractament de la llengua castellana i de la llengua anglesa. 

d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament i 
aprenentatge de les llengües a la realitat sociolingüística del centre globalment i 
individual. 

e) La distribució horària de les àrees de llengua al llarg de l’educació infantil i  
primària. 

f) El pla d'acollida per a l'alumnat nouvingut. 

 

 

 Capítol 2.Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gestió 

del PEC 

El consell escolar aprovarà el PEC i cada curs anirà valorant la seva implantació a partir dels 
següents documents: 
 

- Projecte de direcció, que desplega els objectius a aconseguir per les propostes 
del PEC. 

- La programació general anual on es detallaran els objectius aconseguir cada curs. 
- Avaluacions internes que recolliran les valoracions i propostes de millora d’aquells     

aspectes que el claustre decideixi valorar. 
- Resultats de les competències bàsiques de 6è i els resultats d’avaluació on es 

podrà veure l’aprofitament educatiu dels alumnes de l’escola. 
 

  

 

 Capítol 3. Aprovació,  revisió i actualització del PEC ( LEC articles 94.1 i 95.1) 

El projecte educatiu és elaborat per l'equip directiu i la comissió permanent del consell 
escolar. El consell escolar estableix les directrius, l'aprova i l'avalua; el claustre de 
professors aporta propostes a l'equip directiu.  

El projecte educatiu és un dels referents més significatius en l'elaboració de tots els altres 
documents  curriculars i de gestió. 

Es dóna a conèixer a les famílies, al professorat i a la resta de la comunitat educativa 
mitjançant diferents canals: resum del PEC en tríptics informatius, pàgina web... 

La seva revisió i actualització està contemplada com a objectiu de gestió dins del projecte 
de direcció. 
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Títol III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL 

 CENTRE  

 

 Capítol 1. Equip directiu  i Òrgans unipersonals de direcció 

  Secció 1. Equip directiu 

1.1. Composició: 

L'equip directiu de l’escola és format pel director/a, el/la cap d'estudis i el/la secretari/a. 

1.2. Funcions: 

Són funcions de l'equip directiu : 
a) El/la  director/a assessora en matèries de la seva competència. 
b) Elaborar la programació general anual, el projecte educatiu, les 

normes de funcionament, la memòria anual, el pla d’ acollida dels 
alumnes i mestres nous, el pla de funcionament del menjador, el 
projecte lingüístic i altres projectes. 

c) Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els 
sectors en la tasca col·lectiva i col·laborativa del centre. 

d) Realitzar reunions periòdiques amb l’AMPA i els/les delegats/des de 
classe. 

e) Establir els criteris per a l'avaluació global del centre. 
f) Impulsar i determinar el procediment d'elaboració i execució del pla 

d'avaluació interna. 
g) Col·laborar amb les tasques del centre requerides des de la inspecció 

d'educació (avaluació interna, avaluació externa,  
pràctiques, projecte d'innovació i avaluacions d’interins i mestres en 
pràctiques, proves diagnòstiques, proves de CCBB...). 

h) Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre.  
i) Organitzar els horaris, escoltat el claustre, fer-ne el seguiment i les 

modificacions que siguin pertinents. 
j) Organitzar les substitucions dels mestres. 
k) Elaborar el planin trimestral d’àmbit pedagògic, organitzatiu, de festes 

i fer-ne difusió. 
l) Redactar el full informatiu de l’escola. 
m) Vetllar pel bon funcionament i continuïtat del projecte de reutilització 

de llibres de text. 
n) Afavorir una bona convivència al centre. 

 
Filosofia de l'equip directiu: 
 

a)  L'equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L'horari i el temps de 
reunió es fixaran en la programació general anual de cada curs. 

b) La forma  habitual  serà en equip. Les decisions sobre temes relacionats amb 
l'organització i el funcionament del centre es prendran normalment de forma 
consensuada. 
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c) Es promourà i facilitarà el treball en equip  de tots els mestres dels diferents 
cicles. 

  Secció 2.     Projecte de direcció i exercici de la direcció del centre  

- Segons  la normativa marcada pel Departament d’Ensenyament cada quatre anys 
es renova o es presenta un nou  projecte de direcció. 

- A partir de la realitat del centre, del seu entorn , dels objectius que fa anys es 
treballen i de nous que sorgeixen;  la persona que presenta el projecte de direcció 
elabora el seu projecte de forma conjunta entre tots els membres de l’equip directiu. 

- Quan es fa la valoració del projecte de direcció es passa una  enquesta de 
valoració d’objectius al claustre per tal de tenir clara l’opinió del professorat i recollir 
les propostes de millora que es suggereixin. 

- A banda de la comissió de valoració del Projecte de Direcció, també es presenta 
el projecte al claustre i consell escolar. 

- Els objectius proposats en el projecte s’aniran desplegant cada curs a la 
programació general del centre i valorant a la memòria. 

- El director/a compartirà amb l’equip directiu i l’equip de coordinació les decisions 
de caire pedagògic i organitzatiu de l’escola. També es faran les valoracions de les 
proves d’avaluació de final de cicle, les CCBB de 6è,  les diagnòstiques de 5è i 
d’altres.  

 

  Secció 3. Funcions generals i específiques del director/a: 

És responsable de l’organització, funcionament i administració del centre, exerceix la 
direcció pedagògica i és cap de tot el personal. 
 
A més, té les funcions que se li assignin les normatives corresponents. 

Funcions de representació: 

- Presidir el claustre, el consell escolar i els actes acadèmics de l’escola. 

- Fer present l’escola en totes aquelles instàncies i actes públics que es cregui 
convenient. 

- Visar les certificacions i els documents oficials del centre. 

Funcions de direcció pedagògica: 

- Coordinar l’equip directiu, i orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre 

d’acord amb les previsions de la programació anual . 

- Assegurar l’aplicació dels plantejaments acordats sobre acció tutorial, aplicació de la 
carta de compromís educatiu, als procediments d’inclusió social i de coeducació, i 
tots els que es recullen en el projecte educatiu del centre. 

mailto:ceip-simeo-rabasa@xtec.cat


 
   

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
ESCOLA SIMEÓ RABASA 

                                                                                  NOFC NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE

  

10 
 

Carrer Pompeu Fabra, s/n 08107 Martorelles Tel./Fax 93 593 46 17 

a8020656@xtec.cat http://www.xtec.cat/ceip-simeo-rabasa 

 

- Garantir el funcionament de la  CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) , assegurant 
la planificació de la feina, el seu desenvolupament facilitant els mitjans que facin al 
cas i assegurant la participació de les persones pertinents.  

- Garantir el desplegament del Pla d’ acollida del centre, assumint les funcions que li 
corresponen i que queden recollides en el mateix, tant pel que fa a famílies, 
alumnes,  mestres com a altres professionals.  

- Garantir el funcionament de la CAS (Comissió d’Atenció Social), afavorint la 
participació de tècnics de Serveis Socials i persones relacionades amb diferents 
serveis o organismes que tinguin o puguin tenir intervenció directa amb l’alumnat. 
Mantenir relació constant  amb els Serves Socials, proposant actuacions, si fa al cas. 

- Vetllar per a la realització dels desplegaments curriculars  i les programacions; 
garantir el seu compliment i intervenir en la seva avaluació. 

- Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació i aprenentatge, 
administrativa i de comunicació i que s’utilitzi normalment en les activitats del centre, 
tal com recull el projecte lingüístic de l’escola. 

- Formular i presentar al claustre la proposta inicial de projecte educatiu i, si s’escau, 
possibles adaptacions i modificacions. 

 

Funcions de relació amb la comunitat escolar: 

- Afavorir la convivència en el centre, garantir el compliment de normes i adoptar les 
mesures necessàries que corresponguin segons aquestes normes d’organització i 
funcionament. 

- Exercir les funcions de mediació i arbitratge en els conflictes que es generin entre 
persones de la comunitat educativa, o bé determinar una persona perquè ho faci, si 
així ho considera convenient. 

- Garantir l’exercici dels drets i deures de totes les persones de la comunitat 
educativa. 

- Assegurar la participació efectiva del claustre i el consell escolar en l’adopció de les  
decisions que els correspongui. 

- Establir canals de relació amb l’ AMPA i amb els pares i mares delegats de curs. 

- Mantenir comunicació fluïda i periòdica amb les famílies de l’alumnat i vehicular les 
demandes que en sorgeixen. 

- Promoure la implicació activa del centre en l’entorn social i el compromís de 
cooperació i integració plena en la prestació del servei d’educació de Catalunya. 
 

Funcions en matèria d’organització i funcionament: 

- Proposar la PGA (programació general anual de centre) conjuntament amb la cap 
d’estudis i la secretària, recollint les propostes dels cicles i del claustre i retre’n 

comptes a través de la MEMÒRIA anual. 

- Fer la proposta de funcionament del menjador escolar, fer el seguiment del servei i  
donar-ne comptes al Consell Escolar. 

 

mailto:ceip-simeo-rabasa@xtec.cat


 
   

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
ESCOLA SIMEÓ RABASA 

                                                                                  NOFC NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE

  

11 
 

Carrer Pompeu Fabra, s/n 08107 Martorelles Tel./Fax 93 593 46 17 

a8020656@xtec.cat http://www.xtec.cat/ceip-simeo-rabasa 

 

Funcions específiques com a cap de personal: 

- Proposar, escoltat el claustre, la distribució de tutories, les coordinacions 
unipersonals  i les responsabilitats de cada un dels mestres, segons les necessitats 
del centre. 

- Resoldre, amb les actuacions pertinents segons la normativa vigent, les faltes 
d’assistència.  

- Actuar en casos de faltes lleus comeses pel personal que presti serveis al centre i 
que es detallen a l’article 117 de la Llei de Funció Pública de l’Administració de 
Catalunya. 

- Informar al Departament d’Ensenyament de les absències  del professorat a 
l’aplicatiu pertinent. 

Funcions en matèria de gestió: 

- Dirigir la gestió econòmica del centre, l’aplicació del pressupost que aprova el consell 
escolar, autoritzar les despeses i ordenar els pagaments. 

- Obtenir i acceptar, si s’escau,  recursos econòmics i materials addicionals per 
rendibilitzar l’ús de les instal·lacions del centre. 

- Vetllar per la gestió del personal del centre de manera orientada a garantir el 
compliment de les seves funcions. Aquest exercici pot comportar l’observació de la 
pràctica docent a l’aula i del control dels òrgans de coordinació del centre. 

- Coordinar i fer el seguiment de la feina de l’administrativa del centre, juntament amb 
la secretària. 

- Gestionar el manteniment de l’edifici, fer-ne el seguiment –conjuntament amb el 
conserge- i instar a l’administració corresponent que faci les actuacions oportunes. 

- Gestionar la millora de les instal·lacions del centre i instar a l’administració 
corresponent que faci les actuacions oportunes. 

- Gestionar tots els permisos i infraestructures necessàries per a la realització d’ 
activitats dintre i fora del centre. 

- Vetllar per l’acompliment del NOF 

- Donar a conèixer, en especial al claustre i al consell escolar,  el contingut de les 
Normes de Funcionament de curs publicades anualment pel Departament 
d’Ensenyament.  

Altres atribucions: 

- Coordinar les activitats extraescolars. 

- Assistir al CEM 

- Aquelles altres que li sigui atribuïdes per disposicions del Departament 
d'Ensenyament. 

- Participar en el seminari de directors 

- Participar en el grup de planificació del  seminari de Coordinació de Primària-
Secundària. 
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  Secció 4.  Funcions del o la cap d’estudis 

La cap d’estudis es nomenada per la direcció per desenvolupar el projecte de direcció, i per 
un temps igual al mandat de la direcció, o com a mínim, per un curs sencer. 
Correspon a la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció previstes a la Llei 
d’Educació de Catalunya.  
 
Li correspon substituir a la directora en cas d’absència o malaltia.  
En cas de baixa o malaltia de llarga durada del/ la cap d’estudis ,  farà les seves funcions la 
persona que designi la direcció.  
En cas de baixa o malaltia de curta durada del/la cap d’estudis, l’equip directiu assumirà les 
seves funcions, i si s’escau, demanarà ajuda als coordinadors de cicle. 
 

Funcions: 
- Vetllar perquè es faci i es porti a terme una concreció del currículum, i en garanteixi el 
compliment. 
- Assegurar l’aplicació de tots els plans de treball  i projectes que es duguin a terme al 
centre. 
- Fomentar la participació del professorat en activitats de formació permanent i actualització 
de les seves capacitats professionals en funció de les necessitats derivades del projecte 
educatiu. 
-  Coordinar i fer el seguiment de l’atenció a la diversitat. 
- Intervenir en els diferents cicles per optimitzar la cohesió metodològica. 
- Elaborar el full setmanal i fer-ne difusió. 
- Redactar els acords de coordinació i fer-ne difusió. 
- Planificar, fer el seguiment i l'avaluació interna de les activitats del centre, i la seva 
organització i coordinació, amb l'ajut dels coordinadors i de l'equip directiu. 
- Coordinar l'elaboració i l'actualització dels desplegaments curriculars de les àrees i les 
programacions de les unitats didàctiques ( projectes, tasques...). 
- Vetllar per l'elaboració del PI a través de la coordinació de la CAD. 
- Coordinar la realització de les reunions d'avaluació i presidir les sessions d'avaluació. 
- Fer, i mantenir actualitzat, un arxiu pedagògic que contingui els documents que s’elaboren 
i les memòries de cada grup. 
- Coordinar la selecció dels llibres de text i del material didàctic i complementari utilitzat en 

els diferents ensenyaments que s'imparteixen a l’escola. 
- Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el 

seguiment. 
 
 

Altres atribucions:  
- Participar activament en el seminari de Caps d’estudi de la zona. 
- Participar activament en totes aquelles instàncies pedagògiques que faci al cas. 
- Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del 
Departament d'Ensenyament. 
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  Secció 5. Funcions del o la secretari/a 

El/La secretari/a és nomenada per la direcció per un temps no superior al mandat de la 
direcció, o com a mínim, per un curs sencer. 
Correspon a el/la secretari/a l’exercici de les funcions pròpies de secretaria del claustre i del 

consell escolar. 
Correspon a la secretària exercir les funcions que li delegui la direcció, previstes a la Llei 
d’Educació de Catalunya.  
En cas de baixa o malaltia de curta durada del/la cap d’estudis, l’equip directiu assumirà les 
seves funcions, i si s’escau, demanarà ajuda als coordinadors de cicle. 

 

Funcions: 
-Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions 
que celebrin. 

- Gestionar el pressupost anual del centre i preparar el balanç, amb el vist i plau de la 
direcció. 

- Dur a terme la gestió econòmica del centre, 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 director.  

- Elaborar el projecte de pressupost del centre, incloent-hi el manteniment, reposició i 
actualització de l'equipament i material que correspongui, i liquidació. 

- Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i 
matriculació d'alumnes, tot garantint que s’adeqüi a les disposicions vigents, amb l’ajut de 
l’administrativa. 
- Vetllar per la documentació acadèmica i administrativa del centre. 

- Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i 
expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 

- Estendre les certificacions i els documents oficials de l’escola, amb el vist i plau de la 
direcció. 

- Gestionar  la comptabilitat del projecte de reutilització de llibres, material escolar i sortides. 

- Fer el seguiment dels pagaments de la quota de reutilització de llibres, material i sortides, i 
de colònies escolars. 

- Coordinar i fer el seguiment de la feina de l’administrativa del centre, juntament amb la 
directora. 

- Confeccionar i mantenir l' inventari general del centre. Coordinar la gestió dels inventaris 
específics de tots els espais del centre. 
 

Altres atribucions:  
- Participar activament a les formacions de la zona. 
 
- Participar activament en totes aquelles instàncies administratives que faci al cas. 
 
- Aquelles altres que li siguin encomanades pel director/a o atribuïdes per disposicions del 
Departament d'Ensenyament. 
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 Capítol 2.Òrgans col·legiats de participació en el govern i la gestió del centre 

  Secció 1. Consell Escolar 

1.1. Composició 

- El consell escolar del centre està integrat per les següents persones membres (Decret 
102/2010. Art.45): 

a) El director o directora, que el presideix. 
b) El cap o la cap d'estudis. 
c) 1 representant de l'ajuntament de la localitat. 
d) 5  representants del professorat elegits pel claustre.1 
e) 4 representants dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre 

ells. 
f) 1 representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre aquest 

personal. 
g) 1 representant dels pares/mares designat per l’AMPA més representativa del centre. 
h) El/la secretari/a  amb veu i sense vot. 

i) 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. 

 

- El centre no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels tres cursos 

acadèmics següents a aquell en què és determinada. L'aprovació d'una modificació en la 

composició del consell escolar no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que es 

dugui a terme després que s'hagi aprovat. (D102/2010. Art.45) 

- Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi 

mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 
(D102/2010. Art.27.7) 

 

1.2. Funcions 
 

-Les funcions del consell escolar són les que estableix l'article 148.3 de la Llei d'educació. 
A més, li correspon vetllar i donar suport a l'equip directiu per al compliment de la 
programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte 
educatiu del centre, vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern unipersonals i col·legiats 
d'acord amb l'article 144.4 de la Llei d'educació.(D102/2010. Art. 46.1).2 

                                                           
1  D’acord amb l’article 48.4 del Decret d’autonomia, totes les persones membres del claustre del professorat, amb 

independència de la seva situació administrativa, són electores i elegibles com a representants del professorat al consell 

escolar del centre, amb l'única excepció del professorat substitut, que no és elegible. 
2  D’acord amb el Decret 155/2010 cal tenir en compte que: 

 - La direcció està sotmesa al control social mitjançant el consell escolar del centre (art. 2.3) 
 - La direcció, a l’hora de nomenar i destituir els altres òrgans unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de 
coordinació, cal que prèviament ho comuniqui al claustre i al consell escolar. (art. 10.1.a) 
 - El consell escolar ha de tenir coneixement de les sol·licituds de participació acceptades presentades per a la 
selecció del director/a del centre. (art.15.3). 
 - La selecció del director/a correspon a una comissió per a cada centre, integrada entre altres per tres membres del 
consell escolar que no siguin professors, elegits per i entre ells, exclòs l’alumnat dels dos primers cursos de l’educació 
secundària obligatòria.(art.16.1) 
 - Un dels motius del cessament del director o la directora es per revocació motivada del nomenament per part de 
l’Administració, a iniciativa pròpia o a proposta motivada del consell escolar, per incompliment de funcions inherents a la 
direcció del centre. En tot cas, la resolució de revocació s’emet després de la instrucció d’un expedient contradictori, amb 
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-  Corresponen al consell escolar les funcions següents (Art. 148. LEC):  

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 recollits a la memòria anual. 

c) Aprovar les propostes d'acords de corresponsabilitat, 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 de les despeses de 
funcionament i la quota de reutilització de llibres, material i sortides escolars. 

h) Informar sobre el procés de preinscripció i matriculació d'alumnes, dins el marc de la 
normativa vigent. 

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

j) Intervenir en la resolució de conflictes i marcar les actuacions necessàries amb 
finalitat pedagògica en matèria de disciplina d'alumnes, d'acord amb les normes que 
regulen els seus drets i deures. 

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

l) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i 
conèixer l'evolució del rendiment escolar ( proves d’avaluació externes i internes). 

m) Rebre la informació sobre els acords de l'avaluació interna.  

n) Aprovar el pla de funcionament del menjador.  

o) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 

p) Vetllar pel compliment del sobre l'ús social  dels edificis dels centres docents públics 
(referents normatius). 

q) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 

                                                                                                                                                                                     
l’audiència prèvia a la persona interessada i escoltat el consell escolar, sense perjudici de les mesures cautelars que puguin 
derivar de l’eventual incoació d’un expedient disciplinari. La proposta motivada del consell escolar ha de ser aprovada per 
majoria absoluta dels seus membres.(art.22.1.d). 
 - El claustre i el consell escolar del centre educatiu han de conèixer les candidatures presentades al concurs de 
mèrits de selecció del director o directora del centre, i els seus projectes de direcció.(art. 23.2). 
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1.3. Funcionament del consell 

   

 Presidència i secretaria.  

-  Correspon al director o directora presidir el consell escolar (LEC. art.142.4.c). 

- El secretari o secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi 

assisteix amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell. (D102/2010. 
art.45.2). 

- El o la cap d’estudis substitueix el director o directora en cas d’absència, malaltia 
o vacant.i (D102/2010. art.32.4).  

- La persona que ocupa la secretaria és substituïda pel vocal o la vocal més jove (en 
els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada. 
(L26/2010. art.16.4) 
 

      

 Funcions del president i del secretari/a 
 

 Les funcions del president o presidenta són: 

a) Exercir la representació de l’òrgan. 
b) Fer la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries. 
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si escau, les peticions de la 
resta de membres formulades amb la suficient antelació  
d) Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les deliberacions i els debats. 
e) Assegurar el compliment de les lleis. 
f) Dirimir els empats amb el seu vot a l’efecte de l’adopció d’acords. 
g) Suspendre les sessions per causa justificada. 
h) Visar les actes de les reunions de l’òrgan. 
i) Complir les altres funcions inherents al càrrec. 

 

Les funcions del secretari o secretària de l’òrgan col·legiat són: 

a) Estendre l’acta de la sessió. 
b) Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris. 
c) Estendre els certificats pertinents. 
d) Custodiar i arxivar les actes. 
f) Facilitar als membres de l’òrgan col·legiat la informació necessària per a l’exercici de 
llurs funcions. 
g) Comunicar a les famílies els acords del consell mitjançant el full informatiu. 
g) Complir les altres funcions inherents al càrrec.(L26/2010. art.15) 

 
 

1.4. Reunions 
 

- El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i 
sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un 
terç de les seves persones membres. A més, s'ha de fer una reunió a principi de curs 
i una altra a la seva finalització.(D102/2010. Art.46) 

- Les reunions de consell escolar se celebraran a partir de ¾ de cinc  per tal de 
facilitar l’assistència dels representants de mares i pares. 
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- En la primera reunió del consell escolar de cada curs es pactaran els dies més 
adients per a convocar les reunions. 

- La convocatòria de les reunions s'ha de trametre per la presidència del consell 
amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de 

ser objecte de debat, i, si escau, d'aprovació. El consell escolar es pot reunir 

d'urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les 
persones membres hi estan d'acord. (D102/2010. Art.46 i L26/2010. art.17.1) 

- Quan en l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb l'activitat 
normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d'alguna 

persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell 

escolar, se'l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió 
corresponent. (D102/2010. Art.46) 

-  La convocatòria de la sessió de l’òrgan col·legiat s’ha de fer preferentment per 

mitjans electrònics, i ha d’anar acompanyada de la documentació necessària 
per a la deliberació i l’adopció d’acords, sens perjudici que aquesta documentació 
estigui disponible en un lloc web, del qual s’ha de garantir l’accessibilitat i la 
seguretat.(L26/2010. art.17.2) 

- Els acords presos a cada reunió  es publicaran en el full informatiu mensual i en tots 
els mitjans que es cregui oportú. 

 
 

1.5. Comissions del consell escolar 
 

- Són comissions del consell escolar: la comissió permanent, la comissió econòmica, 
la comissió de convivència, la comissió de menjador, la comissió de reutilització de 
llibres de text i la comissió del consell escolar municipal. 

- Cada dos anys i en la primera reunió del consell escolar renovat, s'elegeixen els 
membres del consell que han de formar part de les   comissions. 

 
-  En la primera reunió del consell escolar de cada curs, aquest estableix el nombre i 
la periodicitat de les sessions de cada una de les comissions i si s'escau, els temes 
a tractar, a més dels que són preceptius. 

- La convocatòria de les reunions serà tramesa pel director als membres de les 
comissions amb una antelació mínima de quaranta- vuit hores, llevat del cas 
d’urgència apreciada pel director, la qual es farà constar a la convocatòria, 
juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat i 
treball a la comissió. 

-Les diferents comissions informaran en les reunions del consell escolar dels acords 
o decisions preses. 
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a) La comissió econòmica  

- La comissió econòmica és formada pel director, el secretari, un mestre, un  
pare/mare i un/a representant de l'Ajuntament. 

 - Són funcions de la comissió econòmica : 
a)Aportar al secretari criteris per a l'elaboració del projecte de pressupost del centre. 
b)Efectuar el seguiment de l'estat de comptes del centre. 

La comissió es reunirà com a mínim un cop durant el curs. 
 

b)  La comissió permanent 
- La comissió permanent és formada pel director, el cap d'estudis, un mestre, una 

mare/ pare i el secretari, que hi actua amb veu i sense vot. 

- La comissió permanent té les competències que expressament li delega el consell 
escolar.  

 - Són funcions de la comissió permanent: 
a) Les que expressament li delegui el consell escolar: elaboració i revisió del 

projecte educatiu del centre. 
b) Aprovació d'alguns aspectes sorgits que cal aprovar amb un termini de 

temps curt. 
c) La comissió de convivència  

- La comissió de convivència és formada pel director/a, un/a mestre/a, el/la cap 
d'estudis, una mare / pare i el mestre tutor si s'escau. 

 - Són funcions de la comissió de convivència : 
a) Garantir l'aplicació correcta dels drets i deures dels alumnes.  
b) Imposar les mesures correctores previstes per a les conductes 

contràries a les normes de convivència del centre. 
c) Vetllar pel compliment efectiu de les mesures correctores. 
d) Assessorar el director/a en determinats casos sobre l'aplicació de 

mesures correctores i sancions. 
 
d) La comissió de menjador 
 - La comissió de menjador és formada pel director i un pare/ mare del  
 consell escolar i el representant de l’empresa i les monitores. 
            - La comissió de menjador té les competències que expressament li delega el 

consell escolar.  
 - Són funcions de la comissió de menjador: 

a) Elaborar propostes sobre temes propis per presentar al consell 
escolar, tenint en compte els aspectes alimentaris i educatius, els 
relacionats amb l'organització i el funcionament del servei i  d'acord 
amb els principis i objectius del projecte educatiu del centre. 

b) Preparar l'esborrany del pla de funcionament del menjador i revisar-lo 
a l'inici de cada curs escolar per a la seva presentació al consell 
escolar. 

c) Es faran com a mínim dues reunions al llarg del curs:  
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a) Una a l'inici del curs escolar per planificar el curs i la reunió de 
pares/mares. 

b) Una altra al final del mateix per fer la valoració del funcionament. 
e)  La comissió de reutilització de llibres de text: 

- La comissió de reutilització de llibres de text és formada pels membres 
següents: 

a) President/a del consell escolar, o persona en qui delegui. 
b) Un professor/a. 
c) Tres pares o mares d'alumnes, dels quals com a mínim dos seran 

membres  de l'AMPA. 
d) El/la cap d’estudis. 
e) El/la secretari/a del centre. 

- Són funcions de la comissió: 
a) Revisar el projecte de reutilització dels llibres de text, llibres a renovar, 

quota a cobrar... 
b) Portar la gestió de la comanda de llibres de text i la gestió econòmica. 
c) Fer el seguiment de tot el procés. 

 
f) Representants del consell escolar municipal: 
 
     - Els representants del consell escolar municipal són el director/a, un pare/mare, un 
mestre/a del consell escolar  i el/la representant del PAS. 

    -  Aquesta composició ve regulada pels estatuts del consell escolar municipal. 
 

 

1.6. Renovació de les persones membres del consell escolar 
 

Les persones membres del Consell Escolar, representants electes dels 
diferents sectors, ho són per un període de quatre anys. (D102/2010. Art.28) 

- El consell escolar es renovarà per meitats de les persones representants 
electes de cada sector cada dos anys. El Consell Escolar renovat s'ha de 
constituir dins el període que marqui la resolució del Departament 
d’Ensenyament . Les eleccions per a la constitució o renovació de les persones 
membres del Consell Escolar les convoca el Director o Directora amb quinze 
dies d'antelació, dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general 
el Departament d'Ensenyament. (D102/2010. Art.28). 

- Si es produeix una vacant en el Consell Escolar, aquesta s'ha d'ocupar pel 
procediment següent: la vacant s'ha d'ocupar per la següent candidatura més 
votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits que la 
van fer ser elegible com a representant. Si no hi ha més candidats o 
candidates per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir fins a la propera 
renovació del Consell Escolar. La nova persona membre s'ha de nomenar pel 
temps que restava del mandat a la persona representant que ha causat la 
vacant. (D102/2010. Art.28).  

- La condició de membre del Consell Escolar es perd quan es cessa en el càrrec 
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que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits 
per ser elegible o quan l'òrgan que l'ha designat en revoca la designació. 
(D102/2010. Art.28). 
 

Secció 2. Claustre del professorat 

2.1.Composició del claustre 

- 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. 
Està integrat per tot el professorat (inclosos els mestres de religió, si escau)i el presideix el 
director o la directora (Decret 102/2012. Art. 48.1)24 

 

- Correspon al secretari o a la secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la 
secretària del claustre. (Decret 102/2012. Art. 33.3). 

- Al claustre hi podran participar altres professionals d’atenció educativa que treballin al 
centre,  ajustant-se als art. 146.3 i 151.2 del Decret 102/2010 

 

2.2. Funcions del claustre 

 
- Les funcions que corresponen al claustre de professorat són les que estableix l’article 
146.2 de la Llei d’Educació. A més, ha de vetllar i donar suport a l’equip directiu per al 
compliment del projecte de direcció que, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula 
l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats del centre. (D102/2012. Art. 
48.2). Referent  als òrgans unipersonals de direcció i els de coordinació, haurà de ser 
informat prèviament (així com el C. Escolar) dels nomenaments i destitucions que s’hi 
produeixin. 
 

-El claustre del professorat té les funcions següents (art. 146.2. LEC): 

a)  Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu. 

b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de 

selecció del director o de la directora. En aquest sentit haurà de conèixer les 

candidatures presentades al concurs de mèrits per a la selecció del director/a. 

c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial. 

d) Establir criteris per a l'elaboració dels desplegaments curriculars i les 

programacions, aprovar-les, avaluar-ne l'aplicació i decidir-ne possibles 

modificacions posteriors. 

e) . Informar sobre el nomenament dels mestres tutors. 

f) Promoure la formació al centre. 

g) Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació dels alumnes i del centre en general 

h) 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. 

i) Participar en l'avaluació interna del centre. 

j) Col·laborar en l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció 

d'ensenyament. 
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k) Aprovar els projectes d'innovació del centre. 

l) Elegir els representants del professorat en el consell escolar. 

m) Donar suport a l’equip directiu en el compliment de la programació general del 

centre. 

n) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el 

marc de l’ordenament vigent. 

o) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 

2.3. Funcionament del claustre 

  

- Presidència  i secretaria del claustre. 
 

Correspon al director o a la directora presidir el claustre del professorat. (LEC. Art. 
142.4.c)28 

Correspon al secretari o a la secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la 
secretaria del claustre. (Decret 102/2012. Art. 33.3) 
La persona que ocupa la secretaria és substituïda per un mestre/a del claustre, en els casos 
d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada. (L26/2012. Art. 
16.4) 
 
- Les funcions del president  o de la presidenta són: 

 a)     Exercir la representació de l’òrgan. 
 b)     Fer la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries. 
 c)     Fixar l’ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si escau, les    
                  peticions de la resta de membres formulades amb la suficient antelació. 
 d)    Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les deliberacions i  
                  els debats. 
 e)    Assegurar el compliment de les lleis. 
 f)     Dirimir els empats amb el seu vot a l’efecte de l’adopció d’acords. 
 g)    Suspendre les sessions per causa justificada. 
 h)    Visar les actes de les reunions de l’òrgan. 
 I)     Complir les altres funcions inherents al càrrec. 
 
- Les funcions del secretari o de la secretària de l’òrgan col·legiat són: 

 a)    Estendre l’acta de la sessió. 
     b)   Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris. 
     c)   Estendre els certificats pertinents. 

 d)    Custodiar i arxivar les actes. 
 e)     Facilitar als membres de l’òrgan col·legiat la informació necessària per a           
                  l’exercici de llurs funcions. 
 f)     Complir les altres funcions inherents al càrrec. (L26/2012. Art. 15) 
 

2.4.  Reunions 

-  El claustre del professorat es reuneix preceptivament a l’inici i al final de curs, i      
   sempre que el convoqui el director o la directora del centre o ho sol·liciti com a  
   mínim un terç de les persones membres. (Art. 48.6.  D102/2012). 
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- La convocatòria de la sessió, amb l’ordre del dia corresponent, s’ha de notificar als 
membres amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas d’urgència 
apreciada pel president o per la presidenta, que s’ha de fer constar a la 
convocatòria. (L26/2010. Art. 17.1) 

- La convocatòria de la sessió s’ha de fer preferentment per mitjans electrònics i ha 
d’anar acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i l’adopció 
d’acords, sens perjudici que aquesta documentació estigui disponible en un lloc web, 
del qual s’ha de garantir l’accessibilitat i la seguretat. (L26/2010. Art. 17.2) 

- Per a la constitució vàlida de l’òrgan en primera convocatòria, als efectes de la 
realització de sessions i deliberacions i de la pressa d’acords, cal la presència dels 
titulars de la presidència i de la secretària, o si escau de qui els substitueixin, i la de 
la meitat, com a mínim, dels seus membres. (L26/2010. Art. 17.4; L30/1992. Art. 
26.1). Malgrat que no s’hagin complert els requisits de la convocatòria, aquest òrgan 
col·legiat resta vàlidament constituït si s’han reunit tots els membres i ho acorden per 
unanimitat. (L26/2010. Art. 17.3) 

- L'assistència a la reunió del claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 
 
 

- Desenvolupament de les sessions i de les deliberacions:  
 

• Només poden ésser tractats (objecte de deliberació o acord) els assumptes que 
figuren en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de 
l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la 
majoria absoluta. (L26/2010. Art. 18.4; L30/1992. Art. 26.3) 

• S’ha de garantir el dret dels membres de l’òrgan a participar en les sessions, i 
també la possibilitat de defensar i de contrastar llurs posicions respectives, la 
formació de la voluntat col·legiada i el manteniment del quòrum de constitució. 
(L26/2010. Art. 18.2) 

 

• Adopció d’acords i règim de votacions. 
Els acords seran adoptats per majoria de vots (L30/1992. Art. 26.4) 
En cas d’empat dirimeix els resultats de les votacions el vot del president o de la 
presidenta. (L26/2010. Art. 19.1) 
 
 

- Acta de les sessions. 
 

• En l’acta s’han de fer constar els assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i el 
temps en què s’ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut 
dels acords adoptats (L30/1992. Art. 27.1), el sentit dels vots i, si un membre ho 
demana, una explicació succinta del seu parer. (L26/2010. Art. 20.1) 

• El secretari o la secretària, amb el vistiplau del president o de la presidenta, ha 
de signar l’acta, que s’ha d’aprovar en la mateixa reunió o en la següent. El 
secretari o la secretària pot emetre vàlidament certificats sobre els acords 
específics que s’hi hagin adoptat sens perjudici de l’aprovació ulterior de l’acta, i 
hi ha de fer constar expressament aquesta circumstància. (L26/2010. Art. 20.3) 

• Cal garantir que els vocals puguin accedir a les actes per a consultar-hi el 
contingut dels acords adoptats. (L26/2010. Art. 20.4) 
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- Comissions del claustre 
 

a) Comissió CAD-CAS: 
 

- La comissió d’atenció a la diversitat està formada pel/la cap d’estudis,el/la mestre/a 
d’EE, un membre de l’EAP i d’altres representants municipals. 

- La funció és 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 específiques i/o dificultats d'aprenentatge. 

- La comissió es reunirà , com a mínim, un cop al trimestre i en les actes de les 
sessions  s'haurà d'explicitar 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.  

 
b) Comissió TAC: 
 

     -   La comissió TAC estarà formada: el coordinador/a TAC, un membre de l’equip     
         directiu i com a mínim, un representant de cada cicle. 

- Les funcions són fer el seguiment del procés d'ensenyament aprenentatge dels 
diferents grups d'alumnes en relació a les TAC i assessorar els mestres. Elaborar i 
ajudar a dur a terme el Pla TAC de l’escola. 

- Decidir, junt amb l’equip directiu, l’adquisició del nou material TAC. 

- La comissió es reunirà, com a mínim, un cop al trimestre. 
 

c) Segons la PGA es formaran les comissions que es creguin oportunes ( Art. 
48.5. D102/2010) 
 

- Són funcions de les comissions: 
a) La principal funció és resoldre en un temps determinat - generalment 

curt - un propòsit o un assumpte concret, desenvolupat a la PGA. 
 

- El funcionament de les comissions és el següent:  
 

- S’elegeix un membre de la comissió com a coordinador. 

- La comissió planifica el calendari de treball, el qual s'anirà concretant a mesura que 
avanci la tasca. L'equip directiu junt amb els coordinadors de cicle hauran de fer 
compatible el calendari de treball dels membres de la comissió amb la resta de 
calendaris i tasques programades per la resta d'òrgans de govern i coordinació. 

 
 
 
 
 
 
 

 Capítol 3.Òrgans de coordinació 

3.1. Equip de coordinació pedagògica 
 

mailto:ceip-simeo-rabasa@xtec.cat


 
   

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
ESCOLA SIMEÓ RABASA 

                                                                                  NOFC NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE

  

24 
 

Carrer Pompeu Fabra, s/n 08107 Martorelles Tel./Fax 93 593 46 17 

a8020656@xtec.cat http://www.xtec.cat/ceip-simeo-rabasa 

 

a) Composició 
L’equip de coordinació està format per les tres persones de l’Equip Directiu i els 
coordinadors dels diferents cicles. 

b) Funcionament 
L’equip de coordinació pedagògica es reunirà segons el calendari planificat trimestralment. 

c) Funcions 
- Corregir les proves diagnòstiques. 
- Fer l’anàlisi dels resultats de les proves diagnòstiques i de CCBB. 
- Establir propostes de millora per presentar al claustre. 
- Coordinar diferents aspectes pedagògics intercicles. 
- Altres aspectes de coordinació pedagògica que se’n derivin. 

 
3.2. Equip de coordinació  
 

a) Composició 
L’equip de coordinació està format per el/la Cap d’Estudis i els coordinadors dels diferents 
cicles. 

 

b) Funcionament 
L’equip de coordinació es reunirà una vegada cada setmana, el/la cap d’estudis recollirà els 
acords de la reunions i els facilitarà a tot el claustre.  
 

c) Funcions 
- Motivar l’equip de mestres per treballar de manera col·lectiva i cohesionada potenciant la 
reflexió i la millora pedagògica. 
- Planificar, preparar i dinamitzar les reunions del centre. 
- Assegurar la coherència del treball dels cicles. 
- Fer de canal transmissor entre els cicles i l’equip directiu. 
- Planificar, revisar i organitzar totes les activitats col·lectives del centre ( festes, teatre, 
danses ...) 
- Organitzar els acompanyants de les sortides. 
- Autoritzar les entrevistes amb famílies fora de l’horari establert, segons el protocol de 
criteris per fer les reunions (ANNEX 1: Protocol reunions famílies fora d’horari) 
- Atendre les demandes dels cicles i arbitrar possibles solucions  
- Valorar les reunions d’avaluació i suggerir propostes de millora 

 

Capítol 4. Òrgans unipersonals de coordinació 

 
Els òrgans unipersonals de coordinació atorgats pel Departament d’Ensenyament: 
- Coordinador/a del cicle d’educació infantil 
- Coordinadors/es dels cicle d’educació primària 
- Coordinador/a de Riscos laborals 
- Coordinador/a d’Informàtica 
- Coordinador/a de Llengua, interculturalitat i cohesió social 
 

 

a) Funcions: 
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a.1 Coordinadors/es de cicle: 
- Coordinar l’acció educativa duta a terme per l’equip docent de cicle. 
- 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 cap d'estudis. 
- Gestionar les sortides i les colònies del propi cicle. Tenir actualitzada la carpeta de 
sortides.  
- Atendre les demandes dels cicles i arbitrar possibles solucions  
- Implicar-se  en el seguiment i muntatge de cadascuna de les festes i activitats globals de 
centre. 
- Tots els documents que demani el/la cap d’estudis per a elaborar la programació general 
anual i la memòria de curs. 
- Vetllar pel desenvolupament dels objectius fixats en la programació general anual de 
centre. 
- Elaborar la proposta d’ordre del dia de les reunions del cicle. 
- Convocar les reunions del seu cicle, presidir-les i fer acta dels acords presos i el seguiment 

d'aquests. 
- Formar part de l'equip de coordinació pedagògica i ser el portaveu en el seu cicle. 
- Fer les accions necessàries per gestionar i dur a terme les activitats que s'organitzin a 
nivell de cicle. 
- Encarregar-se, juntament amb l'equip directiu, de la difusió i del compliment  de les NOFC 
en el seu cicle.  
- Vetllar per l’acompliment dels acords presos 

 

a.2 Coordinador/a de Riscos Laborals 
- Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar l’ 
interès i la cooperació dels treballadors en l'acció preventiva, d'acord amb les orientacions 
dels Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Col·laborar amb la direcció del centre en l’actualització del pla d’emergència i també en la 
implantació, la planificació i la realització de simulacres anuals. Així com de fer la valoració 
d’aquests  i adreçar-la a l’autoritat competent. 
- Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla 
d'emergència per assegurar la seva adequació i funcionalitat. 
- Assessorar el director/a a emplenar el full de notificació d'accidents laborals i trametre'l als 
serveis territorials. 
- Assistir a la formació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, informar al claustre i fer 
les actuacions pertinents. 
 

a.3 Coordinador/a TAC 
- Impulsar l'ús didàctic de les TAC en el currículum escolar i assessorar el professorat per a 
la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC, d'acord amb 
l'assessorament dels serveis educatius de la zona. 
- Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equips informàtics i telemàtics del centre i 
coordinar-se amb els serveis de manteniment preventiu i d’assistència tècnica. 
- Proposar a l’equip directiu i a la comissió TAC criteris per a la utilització i optimització de 
recursos TAC del centre. 
- Impulsar l’elaboració el Pla TAC de l’escola, la seva aprovació i el seu desenvolupament. 
- Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els recursos TAC 
que li pugui assignar el Departament d'Ensenyament. 
 

a.4 Coordinadora de Llengua, interculturalitat i cohesió social 
- Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l'assessor/a LIC, 
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actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l'educació intercultural i de la 
llengua catalana com a eix vertebrador d'un projecte  educatiu plurilingüe.  
- Col·laborar en l'actualització dels documents d'organització del centre (PEC, PLC,NOFC, 
Pla d'acollida i integració, programació general del centre, comunicats a les famílies...) i en 
la gestió de les actuacions que fan referència a l'acollida i integració de l'alumnat nouvingut, 
a l'atenció a l'alumnat en risc d'exclusió i a la promoció de l'ús de la llengua, l'educació 
intercultural i la cohesió social en el centre. 
- Col·laborar en la definició d'estratègies d'atenció a l'alumnat nouvingut i/o en risc 
d'exclusió, participar en l'organització i optimització dels recursos i coordinar les actuacions 
dels professionals externs que hi intervenen. 
- Formar part de la comissió d’atenció a la diversitat. 
- Vetllar per la cohesió de les famílies i els alumnes, proporcionant informació necessària i 
acompanyament perquè s’incorporin a la comunitat educativa. 
- Realitzar les funcions que es desprenen del Pla d’acollida. 
- Participar en la Comissió Social. 
 

 

b) Nomenament i cessament dels coordinadors/es 

-  El nomenament i cessament correspon al director/a escoltat el claustre. 
-  El nomenament abasta des de l'1 de setembre fins al 31 d'agost de l'any en curs. 
- El director/a pot acceptar la renúncia motivada o aprovar el cessament dels 
coordinadors/es de cicle abans de la finalització del període per al qual havien estat 
nomenats, una vegada escoltats els mestres del cicle. 
- Del nomenament o cessament, segons correspongui, dels coordinadors/es, el director/a 
n'informarà el consell escolar del centre i els Serveis Territorials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
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 Capítol 1. Organització del professorat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CLAUSTRE 
(14'5 professors/es) 

EQUIP DIRECTIU 

 
CICLES: 

- Educació Infantil 
- Cicle Inicial 
- Cicle Mitjà  
- Cicle Superior 

COORDINADORS/ES: 

a) CICLES ( EI, CI, CM I CS) 

b) TAC 

c) RISCOS LABORALS 

d) LIC 

 

 

CONSELL 

ESCOLAR 
( 15 ) 

( 3 ) EQUIP DIRECTIU  

( 5 ) PROFESSORS/ES ESCOLLITS 

( 4) PARES/MARES ESCOLLITS 

( 1 )  REPRESENTANT AMPA 

( 1 ) REPRESENTANT AJUNTAMENT 

( 1 )  PAS 

 

 
- COMISSIÓ PERMANENT (equip directiu ,1 mare i 1 
professor/a ) 

- COMISSIÓ CONVIVÈNCIA (directora, cap d’estudis, 

una mare i un professor/a ) 

- COMISSIÓ ECONÒMICA (directora, secretaria, una 

mare i representant ajuntament ) 

- COMISSIÓ MENJADOR (directora i una mare)  

- CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (directora, un/a 

mestra, mare i personal no docent) 

- COMISSIÓ REUTILITZACIÓ LLIBRES TEXT (equip 

directiu, mestra, mare consell i mares AMPA) 

FORMAT PER  

COMISSIONS 

COMISSIONS : 

- CAD- CAS (comissió atenció a la diversitat ) 

            (directora / mestra Ed. Especial / EAP /   

             Serveis socials ) 

- TAC ( coordinador informàtica i mínim una 

mestra/e de cada cicle) 

 ALTRES (mínim un/a mestre/a de cada cicle) 
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 Secció 1. Equips docents 

  

a)Els equips de cicle 

- Està format  pels mestres que imparteixen docència als alumnes d’un  mateix cicle. 
- El centre està estructurat en quatre cicles ( educació infantil, cicle inicial, mig i superior). 
- Els equips de cicle són coordinats pel corresponent coordinador de cicle sota la supervisió 
del cap d'estudis. 

 

Funcions: 

- Proposar el nomenament del coordinador del cicle.   
- Portar a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes, constituïts en comissions 

d'avaluació presidida pel cap d'estudis, per a l'avaluació i  promoció dels alumnes 
que finalitzen un cicle. 

- Revisar de forma periòdica i sistemàtica els desplegaments curriculars i les unitats 
didàctiques de les àrees. 

- Harmonitzar la metodologia i l'avaluació que s'ha d'emprar en el cicle, d'acord amb 
els criteris d’avaluació fixats . 

- Planificar, analitzar i revisar els agrupaments d'alumnes, els processos de 
recuperació i l'atenció individualitzada, i els recursos esmerçats. 

- Harmonitzar el pla d'acció tutorial i l'orientació dels alumnes i el traspàs d'informació 
a les famílies d'acord amb els criteris d’avaluació fixats. 

- Fer operatius en el cicle tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i 
funcionament dels ensenyaments en el cicle : sortides, celebracions, activitats 
complementàries, etc. 

- Coordinar-se amb els professionals de suport que intervenen en el procés educatiu 
dels alumnes del cicle. 

- 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. 

- Planificar i orientar les reunions de classe, amb les famílies  dels alumnes. 
- Elaborar els objectius de cicle per la PGA i les valoracions i propostes de millora per 

l’elaboració de la memòria del curs. 
- Altres funcions que marqui l’equip directiu. 

 

Funcionament dels equips de cicle 

- Els equips de cicle es reuneixen com a mínim una vegada a la setmana. 

- La convocatòria correspon a l'equip de coordinació.. 

- Dels acords presos es deixarà constància escrita. 

 

b) Tutors/es 
 

- La tutoria i l'orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els mestres 
integrants del claustre poden exercir les funcions de mestre tutor/a quan correspongui. 
 
 
 
 

Funcions: 
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- Tenir coneixement de l'assoliment progressiu de les competències bàsiques i 
d'evolució personal de l’alumnat i per la coordinació a aquests efectes, de tots els 
mestres que incideixen en un mateix alumne/a. 

- Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions 
d'avaluació. 

- Tenir cura, juntament amb la secretaria / administrativa del centre, quan 
correspongui, de vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de 
l'avaluació i de la comunicació d'aquests als pares/mares o representants legals dels 
alumnes. 

- Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica dels alumnes. 

- Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares/mares dels alumnes o 
representants legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva 
participació en les activitats de l’escola. 

- Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del 
centre. 

- Vetllar pel compliment de la Carta de Compromís. 

- Participar en l'avaluació interna del centre. 

- La coordinació de l'elaboració de PI i/o d'adaptacions del currículum a les necessitats 
i característiques de l'alumnat. 

- Dur a terme els acords del Pla d'acció tutorial 

- Aquelles altres que li encomani el director/a o li atribueixi el Departament 
d'Ensenyament. 

- Cada professor/a presentarà a començament de curs a direcció: 
a) L’horari de classe i personal, en el cas  que no coincideixin. 
b) La llista d’alumnes de la seva classe revisat. Es notificaran a 

direcció els possibles canvis durant el curs. 
c) Tots els documents que demani el/la cap d’estudis per a elaborar 

la programació general anual. 
 

- A final de curs cada professor/a deixarà complimentat: 
 

a) Informe per donar a la família ( còpia de tots els trimestres a 
l’arxiu de l’alumne/a ). 

b) Signar les actes de final de cicle. 
c) Complimentar la documentació de traspàs de l’alumnat de 6è a 

l’institut. 
d) Llista dels alumnes que no promocionaran, seguint el protocol de 

repetició (ANNEX 2: Protocol de no promoció). En aquest cas 
s’han de deixar complimentats tots els documents que acreditin la 
no promoció. 

e) Llistat de llibres per al proper curs per tots els alumnes, 
especificar els llibres d’aquells alumnes amb PI i/o adequació 
curricular. 

f) Tots els documents que demani el/la cap d’estudis per a elaborar 
la memòria de curs. 

 
 
 
 

c) Mestres especialistes 

mailto:ceip-simeo-rabasa@xtec.cat


 
   

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
ESCOLA SIMEÓ RABASA 

                                                                                  NOFC NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE

  

30 
 

Carrer Pompeu Fabra, s/n 08107 Martorelles Tel./Fax 93 593 46 17 

a8020656@xtec.cat http://www.xtec.cat/ceip-simeo-rabasa 

 

 

Especialista d'educació especial 
 
El mestre/a especialista d'educació especial centrarà 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 del pla d'intervenció, pla individualitzat i 
d'adaptacions curriculars, conjuntament amb     els/les mestres 
tutors/es i amb la col·laboració de l'EAP. 

e) Col·laborar amb els/les mestres tutors/es en l'elaboració de materials 
específics i/o adaptats. 

f) Assistir a les reunions de la CAD i informar dels acords als tutors/es. 
g) Intervenir dins l'aula ordinària, conjuntament amb el tutor/a per oferir 

una atenció més individualitzada a l’alumnat que ho requereixi. 
h) Intervenir en situacions escolars de treball individual o de petit grup 

fora de l'aula ordinària. 
i) Assessorar al tutors/es en l’elaboració dels informes escolars de 

l’alumnat de NEE. 
j) Intervenir, si es creu oportú, a les reunions amb les famílies d’alumnat 

de NEE. 
 

 L'especialista de música 
 
L'especialista de música exercirà les funcions següents, en l'ordre de prioritats que 
s'indiquen: 

a) Coordinar les activitats curriculars musicals del centre, que inclou el 
concert de Nadal i ,si s’escau, la Cantània. 

b) Impartir les classes a educació infantil i primària, atenent a les 
dedicacions horàries establertes. 

c) Realitzar  altres activitats pròpies de seva condició de mestre/a. 
 
  

L'especialista d'educació física 
 
L'especialista d'educació física exercirà les funcions següents, en l'ordre de prioritats que 
s'indiquen: 

 
a) Coordinar les activitats curriculars de l'educació física del centre, que 

inclou la jornada de danses. 
b) Impartir les classes a l'educació primària i de psicomotricitat a 

educació infantil sempre que això sigui possible. 
c) Realitzar altres activitats pròpies de la seva condició de mestre/a.   

 
 

 L'especialista de llengua estrangera 

mailto:ceip-simeo-rabasa@xtec.cat


 
   

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
ESCOLA SIMEÓ RABASA 

                                                                                  NOFC NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE

  

31 
 

Carrer Pompeu Fabra, s/n 08107 Martorelles Tel./Fax 93 593 46 17 

a8020656@xtec.cat http://www.xtec.cat/ceip-simeo-rabasa 

 

 
L'especialista de llengua estrangera haurà de: 

a) Impartir la docència de la primera llengua estrangera a infantil i 
primària, conjuntament amb els/les mestres amb titulació de 
coneixements adients per impartir idiomes. 

b) Realitzar altres activitats pròpies de la seva condició de mestre/a.   
 
  
 a.2.  

d) Nomenament i assignació dels tutors/es 
 
 
El nomenament  dels mestres tutors/es correspon al director/a, escoltat el claustre de 
professors/es i s'efectua per un curs escolar. 
 
L’assignació dels mestres tutors/es als diferents cursos es farà segons els següents criteris: 
 
1.Necessitats específiques del centre, estipulades per l’equip directiu i els coordinadors/es. 
2. Mestre/a que segueix amb els alumnes (tutor/a) dins el cicle. 
3. Equip directiu entrant. 
4. Director/a que surt. 
5. Mestre/a que ja ha fet dues voltes dintre del cicle i demana un altre cicle. 
6. Mestre/a que acaba el  cicle i vol reiniciar el mateix cicle ( fins a dues voltes). 
7. Mestre/a que vol canviar. 
8.Mestre/a que ja ha fet dues voltes dintre del cicle, pot repetir cicle si queda vacant. 
9. Si més d’un mestre/a vol accedir a una mateixa plaça, tenint tots  dos els mateixos drets, 
la plaça s’adjudicarà per anys d’antiguitat al centre. 
10. L’adscripció dels mestres als cicles es farà tenint en compte les circumstancies 
personals (edat, càrrec, projectes…) i les necessitats de l’escola. A cada curs es farà una 
valoració per determinar les adscripcions. 
 
 

e)Nomenament dels/les mestres especialistes 

 
El nomenament i cessament dels mestres especialistes en el centre correspon al  
Departament d'Ensenyament. 
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 Capítol 2. Organització de l’alumnat 

  Secció 1. Atenció a la diversitat  

 

a) Criteris generals d’atenció a la diversitat 

 

 
L’atenció educativa es regirà pel principi d’atenció a la diversitat, base d’una escola 
inclusiva. Els mecanismes generals que a nivell de centre es posaran en pràctica per a fer-
la efectiva seran els següents: 
 

- Organitzatius: racons, tallers, desdoblaments,SEP... 

- Curriculars:  PI, concrecions individuals a les UD d’aula.... 

- Metodològics: treball interdisciplinari, cooperatiu, per projectes... 
 

Es tindrà especialment en compte la detecció precoç de les dificultats per tal de prendre les 
mesures adients a cada cas. Per tal de fer aquesta detecció, el centre estableix els 
següents mecanismes:  
 

- Observació a la classe de 3 anys en el període d’adaptació per part 
del mestre/a d’EE i/o mestre/a de reforç. 

- A la resta de classes el mestre/a tutor/a i altres mestres que 
intervenen a l’aula faran la detecció. 

 
 
Un cop detectades les dificultats, el centre portarà a terme les actuacions especificades al 
Pla d’atenció a la diversitat –PAD-  (Annex 3:  PAD de l’escola). 
 
Totes les mesures preses amb els/les alumnes seran revisades i valorades en les reunions 
de coordinació i/o  sessions d’avaluació i , si s’escau, es redistribuiran els recursos en funció 
de les necessitats.  
 
De forma sistemàtica, a la CAD  es farà un seguiment (mensual i/o  trimestral) entre escola i 
serveis externs que atenguin als alumnes amb NEE del centre.  
 
 

a) L’atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva 
(LEC art. 81) 

b) Els projectes educatius dels centres han de considerar els elements curriculars, 
metodològics i organitzatius per a la participació de tots els alumnes en els 
entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats. 
(LEC art. 81) 

c) La intervenció educativa es regirà pel principi d’atenció a la diversitat, base d’una 
escola inclusiva. Els mecanismes que es posaran en pràctica per fer-la efectiva 
seran organitzatius, curriculars i metodològics. Entre aquests mecanismes s’ han 
de considerar les adaptacions del currículum, com també el suport en el grup 
ordinari, els agrupaments flexibles o els desdoblaments dels grups d’alumnes. (D 
142/2007 art. 11) 

d) El Departament d’Ensenyament  posarà les condicions necessàries perquè 
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l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu pugui assolir el màxim 
desenvolupament de les seves capacitats personals i els objectius del currículum, 
i per tant s’assegura les mesures curriculars i organitzatives adients. (D 142/2007 
art. 11) 

e) Els PEC que elaborin els centres han de ser prou flexibles per permetre 
concrecions individuals ajustades a les característiques, els ritmes 
d’aprenentatge i les singularitats de cada alumne/a per tal que es pugui donar 
compliment al principi d’atenció a la diversitat. (D181/2008 art. 13) 

f) Es tindrà especialment en compte la detecció de les dificultats de l’alumnat quan 
es produeixi, a fi i efecte de prendre les mesures necessàries per continuar el 
seu procés d’aprenentatge. 

 
 
 

b) Criteris d’organització pedagògica per atendre alumnes amb necessitats 

educatives específiques 

 
Amb relació als alumnes amb necessitats educatives especials, s’ha de garantir, prèviament 
a llur escolarització, l’avaluació inicial d’aquestes necessitats, l’elaboració d’un pla 
personalitzats i l’assessorament a cada família directament afectada. Aquests alumnes, un 
cop avaluades llurs necessitats educatives i els suports disponibles, si es considera que no 
poden ésser atesos en centres ordinaris, s’han d’escolaritzar en centres d’educació 
especial. Aquests centres poden desenvolupar els serveis i programes de suport a 
l’escolarització d’alumnes amb discapacitats als centres ordinaris que el Departament 
determini. (LEC art. 81) 

- En el moment d’escolarització d’un alumne/a de NEE es farà una valoració de les 
necessitats de l’alumne on es detallin els recursos que es necessiten tant a nivell 
humà (EE,SEP* , petit grup) com de recursos materials. La valoració la farà el tutor/a 
/EE/EAP i serà transmesa a l’ equip de mestres i a la família. 

- L’alumnat que disposi de PI serà avaluat segons els objectius i criteris d’avaluació 
fixats. Si cal, es seguirà el protocol de no promoció (ANNEX 2: Protocol de no 
promoció). 

 L’alumnat amb necessitats educatives especials que ho requereixi disposarà 
d’adaptacions que s’aparten significativament dels continguts i criteris d’avaluació, 
amb la finalitat de facilitar-li l’adquisició del currículum. Les esmentades adaptacions 
s’efectuaran per aconseguir el màxim desenvolupament de les competències 
bàsiques. L’avaluació i la promoció de l’alumnat amb aquestes adaptacions prendran 
com a referent els objectius i criteris d’avaluació fixats en les programacions 
adaptades. . (D 142/2007 art. 11) 

- Sense prejudici de la permanència durant un curs més en el mateix cicle prevista a 
l’article, l’alumnat amb programacions adaptades podrà ampliar la seva permanència 
en l’etapa de l’educació primària un curs més, sempre que això afavoreixi la seva 
integració socioeducativa. (D 142/2007 art. 11) (ANNEX 2: Protocol de no promoció) 

 L’alumnat podrà romandre excepcionalment un any més en el segon cicle de 
l’educació infantil,  proposta de l’equip de cicle, que haurà d’anar acompanyada de 

l’informe elaborat pels serveis educatius i l’acord de la família, i amb 
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l’aprovació del director o la directora del centre. Caldrà comunicar la decisió al 
director/a dels serveis territorials corresponents. (D 142/2007 art. 11) 

 L’alumnat que presenti un desfasament de més d’un cicle en el seu nivell de 
competència curricular podrà ser escolaritzat en un curs inferior al que li 
correspondria per edat. (D 142/2007 art. 11) 

 El centre aplicarà les mesures necessàries perquè l’alumnat amb necessitat 
específiques tingui els suports necessaris per assolir el màxim desenvolupament de 
les seves capacitats personals i els objectius del currículum. (D181/2008 art. 13) 

 L’alumnat d’incorporació tardana serà objecte d’una acollida personalitzada i de 
mesures organitzatives i curriculars que permetin la seva integració escolar i 
l’aprofitament dels estudis, d’acord amb les característiques personals, 
d’aprenentatge i del context social. L’acolliment d’aquest alumnat tindrà en compte 
de manera especial l’aprenentatge lingüístic, l’accés al currículum comú i els 
processos de socialització. El desenvolupament d’aquestes mesures serà en tot cas 
simultani a l’escolarització de l’alumnat en els grups ordinaris, segons el nivell i 
l’evolució del seu aprenentatge. (D 142/2007 art. 11)  

 Amb relació als alumnes d’incorporació tardana amb necessitats educatives 
específiques, l’Administració educativa ha d’establir i facilitar als centres recursos i 
mesures d’avaluació del coneixement de les llengües oficials o de les competències 
bàsiques instrumentals, i també mesures d’acollida. (LEC art. 81) 

 La incorporació a qualsevol dels cursos que integren el segon cicle de l’educació 
infantil d’alumnes procedents de sistemes educatius estrangers s’ha de fer tenint 
com a referent la seva edat. (D181/2008 art.14) 

 Els centres han d’elaborar un pla d’acollida que reculli el conjunt d’actuacions que es 
duran a terme per atendre adequadament aquest alumnat dins l’entorn escolar i, en 
la mesura de les seves possibilitats, facilitar-li la integració a l’entorn social. Les 
actuacions han de seguir les directrius marcades en el projecte educatius de centre i 
en els altres documents de gestió que el despleguen. (D181/2008 art.14) (ANNEX 4: 
Pla d’ acollida) 

 A fi de procurar la més ràpida integració possible de l’alumnat estranger que 
s’incorpora al sistema educatiu de Catalunya, els centres han de dedicat una atenció 
preferent a l’aprenentatge de la llengua catalana, llengua vehicular del centre vehicle 
d’expressió normal en les activitats educatives de les escoles. (D181/2008 art.14) 

 

c) Criteris d’organització dels centres per a atendre els alumnes amb trastorns 

d’aprenentatge o de comunicació relacionats amb l’aprenentatge escolar  

 
En el moment d’escolarització d’un alumne/a amb trastorn d’aprenentatge o comunicació es 
farà una valoració de les necessitats de l’alumne on es detallin els recursos que es 
necessiten tant a nivell humà (EE,SEP* , petit grup) com de recursos materials. La valoració 
la farà el tutor/a /EE/EAP i serà transmesa a l’ equip de mestres i a la família. 
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El PEC ha d’incloure els elements metodològics i organitzatius necessaris per atendre 
adequadament els alumnes amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació que puguin 
afectar l’aprenentatge i la capacitat de relació, de comunicació o de comportament. (LEC 
art. 82) 

- L’administració educativa ha d’establir, per mitjà dels serveis educatius, protocols per 
a la identificació dels trastorns d’aprenentatge o de comunicació i l’atenció 
metodològica adequada. (LEC art. 82) 

 
 

d) Criteris d’organització dels centres per a atendre els alumnes amb altes capacitats.  

 

- En el moment d’escolarització d’un alumne/a amb altes capacitats es farà una 
valoració de les necessitats de l’alumne on es detallin els recursos que es necessiten 
tant a nivell humà (EE,SEP*, petit grup) com de recursos materials. La valoració la 
farà el tutor/a /EE/EAP i serà transmesa a l’ equip de mestres i a la família. 

- L’equip de cicle en junta d’avaluació valorarà la possibilitat de flexibilització de la 
permanència en un nivell, cicle o etapa, de totes les àrees o algunes d’elles.  

- El PEC ha d’incloure els elements metodològics i organitzatius necessaris per a 
atendre els alumnes amb altes capacitats, amb programes específics de formació i 
flexibilitat en la durada de cada etapa educativa(LEC art. 83) 

- L’administració educativa ha d’establir per mitjà dels serveis educatius, protocols per 
a la identificació de les altes capacitats i l’atenció metodològica adequada. (LEC art. 
83) 

- L’escolarització de l’alumnat amb altes capacitats intel·lectual podrà comportar tant 
l’adaptació curricular com la flexibilització de la permanència en un curs, en un cicle 
o en tota l’etapa. El Departament d’Educació establirà els requisits de diagnòstic i 
informe per als diferents casos. (D 142/2007 art. 11)  (ANNEX 5: Organització SEP) 

 

 

 Secció 2. Actuació educativa globalitzada sobre l’alumnat  

a)Principis de l’acció tutorial i orientació 

 
g) L’acció tutorial ha de contribuir a crear una dinàmica positiva en el 

grup-classe i a implicar l’alumnat i les seves famílies en la 
dinàmica del centre. 

h) L’acció tutorial integrarà les funcions del tutor o tutora i les 
actuacions dels i de les mestres que puguin intervenir en el grup-
classe. 

i) L’acció tutorial ha de preveure els procediments de treball conjunta 
amb les famílies per a la coordinació i el seguiment tant del procés 
d’aprenentatge com dels aspectes de desenvolupament personal, 
orientació escolar i de convivència i cooperació. 

 

b)Acció i coordinació tutorial : 

j) L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració  amb 
famílies, al desenvolupament personal i social de l’alumnat en els 
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aspectes Intel·lectual, emocional i moral i comporta el seguiment 
individual o col·lectiu de l’alumnat per part del professorat. 

c)Actuacions: 
k) Informar a pares, mares o tutors/es sobre l’evolució educativa dels 

seus fills i filles oferint-los assessorament i atenció adequada. 
l) Facilitar a pares, mares o tutors/es legals l’exercici del dret i deure 

de participar, implicar-se en el procés educatiu dels seus fills i 
filles. 

m) Vetllar pels processos educatius de l’alumnat. 
n) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació 

en les activitats del centre. 
 

d)Finalitats i funcions de les tutories 
o) La tutoria i l’orientació de l’alumnat és part de la funció docent. 
p) La tutoria individual és element essencial en la tasca educativa 

dels centres. 
q) Cada grup d’alumnes té assignat un tutor/a de grup, responsable 

immediat de l’acció tutorial conjunta. 

e)Actuacions de l’equip docent 
r) L’equip de cicle serà responsable del seguiment de l’alumnat del 

grup i establirà les mesures necessàries per a la millora de 
l’aprenentatge, d’acord amb el projecte educatiu de centre 

s) L’equip de cicle col·laborarà per prevenir les dificultats 
d’aprenentatge que puguin presentar-se. 

t) Fer col·legiadament l’avaluació de l’alumnat i adoptar les 
corresponents mesures de promoció. 

u) Col·laboraran per a prevenir els problemes d’aprenentatge que 
puguin presentar-se. 

v) L’equip de coordinació habilitarà horaris específics per a les 
reunions de coordinació dels equips dins del període de 
permanència del professorat en el centre. 

 

 

Capítol 3. Documents curriculars 

Els equips docents del centre elaboraran, revisaran i actualitzaran els documents curriculars 
del centre, els quals seran aprovats pels òrgans corresponents. Tenen la consideració de 
documents curriculars :  els desplegaments curriculars d’àrees, les programacions 
didàctiques, els plans individualitzats ( PI ) i els projectes d'innovació i recerca didàctica. 
 

 Secció 1. Desplegaments curriculars  

  

- Els desplegaments curriculars del centre completen i despleguen el 
currículum establert pel Departament d’Ensenyament. 

- Per a l'elaboració dels desplegaments curriculars del centre es tindrà en 
compte la    normativa vigent. 

- Els components del desplegaments curriculars s'han d’adequar a allò que 
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preveuen  els decrets citats en el punt anterior  i  han de ser - almenys - els 
següents:  

 
a) Els objectius de cicle corresponents a cada àrea dels  

currículums d’educació infantil i educació primària. 
b) Les competències bàsiques treballades. 
c) La seqüenciació dels continguts de les àrees distribuïts per 

cicles i /o nivells. 
d) Els criteris d'avaluació dels alumnes, que permetran assolir les 

competències bàsiques. 
e) Els indicadors d’avaluació. 

 
 

- Sota la supervisió del/la cap d'estudis, els equips docents s'encarreguen de 
l'elaboració i actualització del projecte curricular. 

- L’equip directiu, d'acord amb el projecte de direcció, les avaluacions 
internes del centre, valoració dels resultats de les CCBB, valoracions de les 
memòries..., inclourà entre els objectius d'innovació de la programació 
general anual de centre, la revisió i adaptació dels nous currículums. 
(ANNEX 6: Model desplegament curricular) 

 

          Secció 2. Programacions 
 
 

-Les programacions estan formades pel conjunt d'unitats de programació / tasques/ 
projectes de treball interdisciplinaris que planifiquen la tasca educativa en relació a 
l’assoliment de les competències bàsiques,  objectius d’aprenentatge, continguts, 
metodologia, organització i avaluació, atenció a la diversitat i concreció de les 
sessions de treball. 
- Les programacions són realitzades per l’equip docent de l’escola, sota la 
coordinació del cap d'estudis. 
- Per a l'elaboració de les programacions es tindran en compte  els principis 
pedagògics del projecte educatiu, el desenvolupament de les competències 
bàsiques, la coordinació de les activitats de totes les àrees curriculars,  els criteris i 
principis metodològics, organitzatius, d'avaluació i d'atenció a la diversitat i 
incorporant les TAC a les programacions.  
- Tots els mestres formalitzaran les programacions en un format unificat per etapes  
d'acord amb els components establerts en el projecte curricular. (ANNEX 7: Model 
programacions) 
- Anualment, el cap d'estudis, d'acord amb els criteris del projecte de direcció, les 
avaluacions internes del centre, valoració dels resultats de les CCBB, valoracions de 
les memòries...,   inclourà entre els objectius de millora a la programació general 
anual de centre, la revisió i actualització de la programació didàctica d'alguna  de les 
àrees. 
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Títol V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

Capítol 1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals (LEC, TÍTOL 

III, CAP. V, art.30)  

L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu i així ho 
expressa el projecte educatiu de l’escola. 

Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el 
deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de 
l’activitat del centre. 

La direcció i el professorat de l’escola vetllaran per  l’aplicació de les normes de convivència 
junt amb la resta de membres de la comunitat educativa del centre. 

L’escola establirà mesures de promoció de la convivència, i en particular mecanismes de 
mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i fórmules per mitjà de les quals les 
famílies es comprometin a cooperar de manera efectiva en l’orientació, l’estímul i, quan 
calgui, l’esmena de l’actitud i la conducta dels alumnes en el centre educatiu. 

 

Secció 1. Mesures de promoció de la convivència (LEC, TÍTOL III, CAP. V, art.31)  

 

Les mesures i accions que el centre desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta 
de la comunitat educativa per a la millora de la convivència són, entre d’altres: 
 
A nivell d’aula: 

a) Programar activitats per desenvolupar l'assertivitat i l'empatia.  

b) Fer una detecció i  recull dels conflictes que es donen a l’aula, 
analitzar les seves causes i plantejar estratègies per a la seva 
resolució. 

c) Fomentar la participació i implicació de l’alumnat en la gestió dels 
conflictes de l’aula. 

d) Parlar  amb l'alumnat sobre els conflictes, tant els de l'aula com 
els de fora del centre. 

e) Fer participar l’alumnat del procés d’establiment de normes de 
convivència.  

- Fer activitats a l’aula per afavorir la participació dels alumnes en la gestió, prevenció i 
resposta davant els petits conflictes. 

- Afavorir que el docent i especialment el tutor o la tutora puguin disposar de temps i 
espais per tractar els petits conflictes el més aviat possible.  

- Actuar ràpidament davant dels conflictes relacionats amb la violència: assetjaments, 
agressions, amenaces, de gènere, racisme...   (ANNEX 8: Protocol actuació 
assetjament) 
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- Fomentar que tant el professorat com l'alumnat vegin els conflictes com una 
oportunitat de creixement personal.  

- Abordar directament el conflicte amb els implicats. 

- Fomentar  l'ús de la paraula en les relacions interpersonals. 

- Utilitzar la mediació sempre que sigui possible. 

- Treballar  la competència social i ciutadana. 

- Conèixer en les sessions de tutoria les Normes d’Organització i Funcionament de 
Centre (NOFC). 

- Establir un clima de confiança que afavoreix la comunicació dels conflictes per part 
de l’alumnat al professorat corresponent. 

- Incloure en les reunions de l’equip docent l’anàlisi dels conflictes, les possibles 
causes i les propostes de millora i prevenció. 

- Gestionar la comunicació i col·laboració amb les famílies per afavorir-ne la implicació 
en la solució dels conflictes. 

- Organitzar, a les sessions de tutoria, assemblees de grup per tal que tot l’alumnat 
participi en la gestió dels conflictes. 

- Crear un espai de reflexió compartida docent-alumne/a sobre les situacions 
conflictives a l’aula. 

- Elaborar una guia per a la gestió efectiva de conflictes a l’aula, amb bones 
pràctiques i estratègies i recursos efectius a l’hora de fer front als conflictes 
quotidians. 

- Fer participar l’alumnat del procés d’establiment de normes de convivència. 

- Practicar amb l'exemple la resolució positiva dels conflictes. 

 
 
 
A nivell de centre: 

- Sensibilitzar al claustre en la necessitat de tractar els conflictes com a font 
d’aprenentatge mutu i aprofitar-los per desenvolupar actituds proactives i estratègies 
de resolució. 

- Promoure un clima de col·laboració i respecte entre els docents, l’alumnat i les 
famílies i la resta del personal del centre. 

- Realitzar assemblees generals de primària trimestralment. A la d’inici de curs es  
marcaran els propòsits que es treballaran i es valoraran al llarg del curs. 
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- Afavorir una cultura de centre acollidora i respectuosa amb la diversitat.  

- Valorar al claustre les causes dels conflictes globals (patis, entrades i sortides..) que 
es produeixen habitualment al centre i fer propostes d’actuació. 

- Intervenir amb diligència quan es detecta que s'està iniciant un conflicte amb els 
indicadors de rumors, provocacions, llenguatge ofensiu i prejudicis. 

- Contemplar  la reparació i la reconciliació com a eines en la resolució dels conflictes i 
oferir a l’alumnat, sempre que sigui possible, el programa de mediació com a 
alternativa a un procés sancionador i, en cas contrari, com a actuació educativa 
complementària. 

- Oferir informació i assessorament als membres de la comunitat educativa sobre els 
temes de resolució de conflictes. 

- Elaborar registres per anotar els conflictes que es donen, el lloc on es produeixen i 
les possibles causes. 

- Afavorir l’acceptació de les diferències i considerar la diferència com un valor afegit. 

- Actuar amb rapidesa i eficiència en els casos de conflictes greus. 

- Atendre la víctima amb celeritat en el cas d’assetjament escolar i posar en marxa 
actuacions immediates per millorar i tractar de solucionar el problema.  (ANNEX 8: 
Protocol actuació assetjament) 

- Tenir prou coneixement de les competències i el funcionament dels cossos de 
seguretat pública i dels serveis d’assistència social, justícia i protecció de menors. 

- Conèixer  i aplicar, en cas que sigui necessari, els protocols marc d’actuació en 
casos d’abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors, coordinat pel 
Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

- Elaborar i difondre els protocols d’actuació establerts per garantir la seguretat de tots 
els membres de la comunitat educativa. 

- Analitzar, valorar i fer propostes de millora de l’atenció a la diversitat en els diferents 
òrgans de participació de la comunitat educativa. 

- Establir  el marc de relació entre la família i el centre per compartir els objectius 
necessaris per assolir l'entorn de convivència i respecte que inspiren la carta de 
compromís educatiu.  (ANNEX 9: Carta de compromís educatiu) 

- Incorporar en el Pla d'acció tutorial el treball per al desenvolupament de 
competències pròpies de l’àmbit de la convivència: competència social, dinàmica de 
grup, educació emocional, coeducació, educació sexual... 

- Contribuir, amb diferents actuacions i actituds, a fer que l’alumnat i tota la comunitat 
educativa percebin el clima de seguretat i confiança necessaris per poder treballar i 
estiguin convençuts que el centre intervé amb rapidesa per protegir els qui pateixen 
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alguna situació de violència o maltractament. 

- Afavorir una cultura de centre acollidora i respectuosa amb la diversitat i un clima 
relacional positiu, potenciant els espais de col·laboració formals i informals entre 
docents, alumnat i famílies. 

- Analitzar, valorar i fer propostes de millora de l’atenció a la diversitat en els diferents 
òrgans de participació de la comunitat educativa. 

 

- Donar a conèixer a tots els membres de la comunitat educativa el Decret 
d’autonomia de centre i les NOFC. 

- Fer conèixer a tota la comunitat educativa l’existència i funcionament de la Unitat de 
Suport a la Convivència Escolar (USCE), una unitat d’assessorament telefònic i si cal 
també presencial, format per professionals docents, de la Inspecció educativa i de 
l’Assessoria jurídica del Departament d’Ensenyament 

- Disposar a les NOFC de la tipificació dels petits conflictes, la seva diferenciació amb 
els conflictes greus, i també les actuacions que cal emprendre en cada cas. 

 
A nivell d’entorn: 

- Afavorir una cultura de centre acollidora i respectuosa amb la diversitat i explicitar-ho 
en el Projecte educatiu de centre.  

- Col·laborar estretament amb les administracions locals per promoure actuacions 
preventives en relació amb els conflictes que es produeixen fora de l’espai del centre 
i on estiguin implicades persones de la comunitat educativa. 

- Coordinar-se amb les administracions locals, perquè les actuacions culturals, 
lúdiques i esportives municipals tinguin una dimensió educativa a favor de la 
convivència. 

- Mantenir contacte  amb els agents de seguretat pública i d’atenció social i sanitària 
del municipi. 

- Fer una detecció i un recull de les dades sobre els conflictes més freqüents que es 
produeixen a l’entorn. Analitzar les causes i veure propostes d’actuació. 

- Donar a conèixer a les famílies les Normes d'Organització i Funcionament de Centre 
(NOFC) 

- Oferir mediació a les persones que plantegin conflictes amb l'alumnat del centre. 

- Treballar en xarxa  amb els agents de l’ordre, els mediadors de la zona i altres 
agents socials. 

- Implicar les famílies en la millora de les relacions. 
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Secció 2. Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes 

 

- Els mecanismes que el centre té establerts a l’hora de resoldre els conflictes que es 
produeixen, tant a l’aula com al centre o a l’entorn, i de crear un clima de treball i 
convivència adequat són: 
 
Direcció del centre amb tutors/es.- S’intenten resoldre els conflictes el més aviat possible 
utilitzant diferents metodologies, recursos i mediacions. El principi sempre serà el de 
reflexionar sobre els fets i emprar l’empatia i assertivitat. 
  
Comissió Social (CAS).- Per analitzar i fer el seguiment en xarxa dels casos d’alumnes amb 
risc social o amb una problemàtica determinada.  
 
Integrants de la comissió: Direcció del centre, mestra Educació Especial, el membre de 
l’EAP de l’escola, Serveis Socials, Treballador Social de l’EAP i altres (Centre Obert, 
EAIA...) 
 
Comissió diversitat (CAD).- Per fer el  seguiment  d’alumnes amb necessitats educatives 
especials i/o amb dificultats d’aprenentatge, conductual...; es valora el cas i es donen 
propostes, estratègies i recursos per gestionar la diversitat a l’aula.  
 
Integrants de la comissió: La direcció del centre, Cap Estudis, mestra Educació Especial, el 
membre de l’EAP, tutors/es si s’escau. 
 
Comissió convivència.- Per analitzar les causes dels conflictes greus o molt greus i 
gestionar-los amb immediatesa i aplicar les sancions pertinents. Dels acords presos es 
donarà una còpia a la família i altra es guardarà a l’arxiu. 
 
Integrants de la comissió: Direcció del centre, mestre/a del consell escolar, mare o pare del 
consell escolar, tutor/a de l’alumne implicat. 
 
 - Els procediments de resolució dels conflictes de convivència que es duran a terme en el 
centre s’ajustaran als principis i criteris següents:  
a) Vetllaran per la protecció dels drets dels afectats i hauran d’assegurar el compliment dels 
deures dels afectats. 
b) Hauran de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima pertorbació 
per a l’alumnat i el professorat. 
c) S’hauran d’emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. 
 

 

Capítol 2. Mediació escolar ( Decret 279/2006 ) 

 

a). Principis de la mediació escolar 

 
La mediació escolar regulada en aquest títol es basa en els principis següents: 

 La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són 
lliures d’acollir-se o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol 
moment del procés.  
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 La imparcialitat de la persona mediadora que ha d’ajudar els participants a 
assolir l’acord pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni 
prendre-hi part. La persona mediadora no pot tenir cap relació directa amb 
els fets que han originat el conflicte.  

 La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a 
persones alienes la informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos 
previstos a la normativa vigent. 

 El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el 
procés de mediació han d’assistir personalment a les reunions de mediació, 
sense que es puguin valer de representants o intermediaris. 

  

b). Àmbit d’aplicació 

1. El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de 
conflictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com a 
conductes contràries o greument perjudicials per a la convivència en el centre. 

2. Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de 
l’alumnat contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la 
convivència del centre, llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents: 

a) Que la conducta sigui una de les descrites en l’apartat b) o c) de l’article 62, i 
s’hagi emprat greu violència o intimidació, o la descrita en l’apartat h) del mateix 
article. 

b) Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el 
mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat 
el resultat d’aquests processos. 

3. Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop 
aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les 
persones i proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es puguin 
produir. 

 

c) Ordenació de la mediació 
 

c.1) Inici de la mediació 

- El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne  o alumna, per 
tal d’aclarir la situació i evitar la possible intensificació del conflicte, o per oferiment 
del centre, un cop detectada una conducta contrària o greument perjudicial per a la 
convivència, d’acord amb l’establert als articles 72 i 76 del decret. 

- Si el procés s’inicia durant la tramitació d’un procediment sancionador, el centre ha 
de disposar de la confirmació expressa dels pares de l’alumne o alumna en un escrit 
dirigit al director o a la directora del centre on consti l’opció per la mediació i la 
voluntat de complir l’acord a què s’arribi. 

- En aquest cas, s’atura provisionalment el procediment sancionador, s’interrompen 
els terminis de prescripció previstos als articles 77 i 79, i no es poden adoptar les 
mesures provisionals recollides a l’article 75, o bé se suspèn provisionalment la seva 
aplicació si ja s’haguessin adoptat. 
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c.2) Desenvolupament de la mediació 

- Si la demanda sorgeix de l’alumnat, el procés de mediació serà gestionat, a petició 
d’aquest, per persones de la comunitat educativa prèviament acreditades com a 
mediadors o mediadores. 

- Si el procés s’inicia per l’acceptació de l’oferiment de mediació fet pel centre, el 
director o la directora ha de proposar, en el termini màxim de dos dies hàbils, una o 
dues persones mediadores, d’entre els pares, mares, personal docent i personal 
d’administració i serveis del centre, que disposin de formació adequada per conduir 
el procés de mediació d’acord amb els principis establerts a l’article 65 d’aquest 
decret. El director o la directora també pot designar un alumne o una alumna perquè 
col·labori amb la persona mediadora en les funcions de mediació si ho considera 
convenient per facilitar l’acord entre els implicats. En tot cas, l’acceptació de l’alumne 
o de l’alumna és voluntària. 

- La persona mediadora, després d’entrevistar-se amb l’alumne o l’alumna, s’ha de 
posar en contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la manifestació 
favorable de l’alumne o de l’alumna de resoldre el conflicte per la via de la mediació i 
per escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Quan s’hagin produït danys a les 
instal·lacions o al material dels centres educatius o s’hagi sostret aquest material, el 
director o la directora del centre o la persona en qui delegui ha d’actuar en el procés 
de mediació en representació del centre. 

- Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona 
mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte 
per concretar l’acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o de reparació a 
què vulguin arribar.  

 

c.3) Finalització de la mediació 

- Els acords presos en un procés de mediació s’han de recollir per escrit. 

- Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s’ha de dur a terme en el 
mateix acte. Només s’entén produïda la conciliació quan l’alumnat reconegui la seva 
conducta, es disculpi davant la persona perjudicada i aquesta accepti les disculpes 

- Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s’ha d’especificar a quines accions 
reparadores, en benefici de la persona perjudicada, es compromet l’alumnat i, si és 
menor, els seus pares i, en quin termini s’han de dur a terme. Només s’entén 
produïda la reparació quan es duguin a terme, de forma efectiva, les accions 
reparadores acordades. Aquestes accions poden ser la restitució de la cosa, la 
reparació econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari no 
lectiu, en benefici de la comunitat del centre. 

- Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, 
produïda la conciliació i, si n’hi haguessin, complerts els pactes de reparació, la 
persona mediadora ho comunicarà per escrit al director o a la directora del centre i 
l’instructor o instructora de l’expedient formularà la proposta de resolució de 
tancament de l’expedient disciplinari. 

- Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s’incompleixen els pactes de 
reparació per causes imputables a l’alumne o l’alumna o als seus pares, la persona 
mediadora ho ha de comunicar al director o directora del centre per tal d’iniciar 

l’aplicació de mesures correctores o el procediment sancionador 
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corresponent. Si el procés de mediació es duia a terme un cop iniciat un procediment 
sancionador, el director o la directora del centre ordenarà la continuació del 
procediment sancionador corresponent. Des d’aquest moment, es reprèn el còmput 
dels terminis previstos als articles 73 i 78 i es poden adoptar les mesures 
provisionals previstes a l’article 74 d’aquest Decret. 

- Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no 
accepti la mediació, les disculpes de l’alumne o l’alumna o el compromís de 
reparació ofert, o quan el compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme 
per causes alienes a la voluntat de l’alumne o l’alumna, aquesta actitud ha de ser 
considerada com a circumstància que pot disminuir la gravetat de la seva actuació, 
d’acord amb el que disposa l’article 31.1 d’aquest Decret. 

- La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï 
manca de col·laboració en un dels participants o l’existència de qualsevol 
circumstància que faci incompatible la continuació del procés de mediació d’acord 
amb els principis establerts en aquest títol. 

- El procés de mediació s’ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies des de la 
designació de la persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de Setmana 
Santa interrompen el còmput del termini.  

 

 

 Capítol 3. Règim disciplinari de l’alumnat. Principis generals d’actuació i 

aspectes formals previstos en garantia dels drets de les persones. 

 

 Secció 1. Principis generals d’actuació  

Els principis generals d’actuació que guiaran l’actuació del centre a l’hora d’aplicar el règim 
disciplinari de l’alumnat són els que contempla la normativa vigent i  que, en resum, es 
concreten en els següents: 

- Cap alumne/a podrà ser sancionat per conductes diferents de les tipificades en la 
LEC o en les de NOF del centre. 

- Interdicció de privar l’alumnat de l’exercici del dret a l’educació i del dret a 
l’escolarització. 

- Prohibició d’imposar sancions contràries a la integritat física i a la dignitat personal 
de l’alumne/a. 

- La resolució de conflictes, situada en el marc de l’acció educativa, té com a finalitat 
contribuir al manteniment i a la millora del procés educatiu dels alumnes. 

- Les mesures correctores i sancionadores han d’incloure, sempre que sigui possible, 
activitats d’utilitat social per al centre. 

- La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell 
escolar en què es troben els alumnes afectes, llurs circumstàncies personals, 
familiars i socials i la proporcionalitat amb la conducte o l’acte que les motiva, i ha de 
tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora dels procés educatiu dels 
alumnes. En cas de conductes greument perjudicials per a la convivència, la 
imposició de les sancions s’ha d’ajustar al que disposa la LEC. 
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- Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les 
instal·lacions o al material del centre o en sostreguin material han de reparar els 
danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els 
correspongui, a ells mateixos o a les mares,  als pares o als tutors, en els termes 
que determina la legislació vigent. 

- Es poden corregir i sancionar conductes realitzades dins dels recinte escolar o 
durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars i en els serveis de 
menjadors. 

- Es poden corregir i sancionar conductes que, encara que dutes a terme fora del 
recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i 
afectin altres companys/es o altres membres de la comunitat educativa. 

- Gradació de les mesures correctores i de les sancions d’acord amb circumstàncies 
que puguin disminuir o augmentar la gravetat de l’actuació de l’alumnat ( 
circumstàncies atenuants i/o agreujants). En tot cas, els actes o conductes recollits a 
l’art. 37.1 de la LEC, són greus i les mesures sancionadores s’han d’acordar de 
manera proporcionada a aquesta especial gravetat, quan impliquin discriminació per 
raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altre circumstància personal o social 
de terceres persones que resultin afectades per l’actuació que s’ha de corregir. 

- Obligació d’instruir expedient disciplinari per a imposar sancions per conductes 
greument perjudicials per a la convivència dins del centre.  

 

Secció 2. Aspectes formals previstos en garantia dels drets de les persones durant 

la instrucció d’un expedient disciplinari  

Es respectaran els aspectes previstos en la normativa vigent en garantia dels drets de les 
persones durant la instrucció dels expedients disciplinaris. Es posarà especial èmfasi en els 
següents: 

1. Necessitat de comunicar la incoació de l’expedient als interessats. 
2. Dret a la recusació de l’instructor de l’expedient si es donen les causes legals per a 

fer-ho. 
3. Necessitat del tràmit de vista i audiència ( els interessats tenen el dret a conèixer el 

contingut de l’expedient - “vista” - i a ser escoltats - “audiència” 
4. Dret a la presumpció d’innocència i a la no-obligació de declarar en contra d’un mateix. 
5. Dret a la defensa, sigui a formular al·legacions o a ser escoltat en el procediment. 
6. Dret de proposició de prova, en el sentit de proposar i que li siguin admeses i es 

practiquin els mitjans proposats per l’expedient per a la seva defensa.  
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Capítol 4. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes greument perjudicials a la 

convivència en el centre. 

 

 Secció 1. Conductes sancionables ( Art. 37.1 LEC) 

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

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

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

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser 

perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes. 
 

d) La reiteració d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 

2.Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin discriminació 
per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal 
o social dels afectats s’han de considerar especialment greus. 

 

 

Secció 2. Sancions que es poden imposar ( Art. 37.3. LEC) 

 
Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades 
per la secció 1 són: 

 La suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o la 
suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits 
per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del 
curs acadèmic, si són menys de tres mesos. 

 

 La  inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 
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Secció 3.Competència per imposar les sancions ( Art. 25.1. Decret 102/2010) 

 

Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a 
l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social 
per al centre i, en el seu cas,del rescabalament de danys que es puguin establir de manera 
complementària en la resolució del mateix expedient.  

 

FALTES  GREUS 

 

MESURES 

 

QUI L'APLICA 

 

 
- Actes greus d’indisciplina o      
ofensa a altres persones. 
- Agressió física o 
amenaces. 
- Deteriorament greu                
(intencionat) a dependències   
del centre. 
- Actes injustificats que 
alterin  greument el 
desenvolupament  normal de 
les activitats. 
- Actuació o incitació a coses  
perjudicials per a la salut i       
integritat de les persones. 
- Actes reiterats i sistemàtics   
de conductes contràries a les  
normes de convivència. 

 
a) Tasques educatives en horari no lectiu 
(acord família/escola) on consti el temps  
b) Reparació o reposició del dany 
ocasionat. 
c) Suspensió del dret de participar en 
activitats extraescolars fins a final de curs. 
d) Canvi de grup amb tasques educatives 
per a realitzar, temps no superior a un 
mes. 
e) No assistir a determinades classes 
entre 6 i 15 dies amb treball. 
f) Inhabilitació per cursar estudis al centre 
pel que falti de curs (buscar un altre 
centre). 
g) Inhabilitació definitiva per a cursar 
estudis al centre en el que va cometre la 
falta (buscar un altre centre). 

 
a), b), c) i d)  
El Consell 
Escolar: la 
comissió de 
convivència. 
 e),f), g) s'ha 
d'obrir  
EXPEDIENT 
(director/a) 
 
 

 

 

Secció 4. Prescripcions de les sancions ( Art. 25.2. Decret 102/210) 
Les faltes i sancions a què es refereix aquest capítol ( conductes greument perjudicials)  
prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 

 

Secció 5.Graduació de les sancions. Criteris ( Art. 24.3 i 4. Decret 102/2010) 

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

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

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

c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat 

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

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

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

 
En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l’article 37.1 de la Llei d’educació 
s’han de considerar especialment greus, i les mesures sancionadores s’han d’acordar 
de manera proporcionada a aquesta especial gravetat, quan impliquin discriminació 
per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra circumstància personal o 
social de terceres persones que resultin afectades per l’actuació a corregir. 

 
  

Secció 6. Garanties i procediment en la correcció de les faltes ( Art.25, Decret 

102/2010) 

1. Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a 

l’article 37.1 de la Llei d’educació es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes 
a l’article 37.3 de la Llei esmentada. Correspon a la direcció del centre imposar la 
sanció en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte, sense perjudici que la mesura 
correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, 
del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en 
la resolució del mateix expedient. 

 

2. 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. 

 

3. De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa l’alumnat afectat 

i, en el cas de menors de 18 anys, 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 o hi puguin formular al·legacions. El termini per realitzar el 
tràmit de vista de l’expedient, de la realització del qual n’ha de quedar constància 
escrita, és de cinc dies lectius i el termini per formular-hi al·legacions és de cinc 
dies lectius més. 
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4. Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la 

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

 

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. 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. 
 

7. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per 

a la convivència, l’alumne/a, i la seva família en els i les menors d’edat, reconeixen 
de manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la 
direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància 
escrita del reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part 
de l’alumne/a i, en els i les menors d’edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal. 

    (ANNEX 10: Comunicats sancions) 
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 Capítol 5. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes contràries a la 

convivència en el centre 

 

 Secció 1.Conductes contràries a la convivència en el centre (Art. 37.4 LEC) 

Les irregularitats en què pot incórrer l’alumnat d’aquesta escola que es contemplaran com a 
conductes contràries a la convivència en el centre són: 

a) Les que tipifica l’art. 37.1 LEC: 

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

2. L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del 
centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, 
la falsificació o sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació 
de personalitat en actes de la vida escolar. 
3. Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser 
perjudicials per a la salut i la incitació a aquests actes. 
4. La reiteració d’actes contraris a les normes de convivència. 

b).  Les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. 

c). Les irregularitats en què pot incórrer l’alumnat, quan no siguin greument contràries per a 

la convivència definides en les normes d’organització i funcionament del centre.  ( Art. 

19.1.e. Decret 102/2010 ): 

En relació als professors i altre personal del Centre: 
Els alumnes d’aquest centre tenen obligació de respectar i complir les instruccions  del 
professorat i del personal no docent. Tots ells contribueixen a la seva educació.   
Els alumnes seguiran les orientacions del professorat respecte al seu aprenentatge. 
Els alumnes tenen l’obligació de respectar i complir les indicacions  contingudes  en el 
NOFC... 

En relació a l’ordre: 
Les entrades i sortides de les classes, es faran quan soni la música... 
No es pot jugar, córrer, ni fer botar la pilota, als passadissos i a les classes. 
Els alumnes han de tenir cura del material propi i el de l’escola. Han de tenir els calaixos 
ben endreçats, així com la resta de l’aula. Es demanarà permís al professor/a en cas de 
necessitar el material de l’aula, anar al lavabo,...  
 

En relació a l’edifici: 
Els alumnes respectaran el bon ús del mobiliari i de les instal·lacions del centre. 
Qualsevol alumne que produeixi desperfectes al centre de forma voluntària o negligent – 
pintura, vidres, portes, miralls, etc.- està obligat a pagar el cost de la reparació. Si són 
diversos nens, el cost quedarà dividit en parts proporcionals. 
Els alumnes vigilaran no tirar papers i embolcalls al pati. Trimestralment es realitzarà una 
neteja profunda de l’edifici de primària  entre tot l’alumnat i professorat. 
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En relació a l’esbarjo: 
Els alumnes poden jugar lliurement a tot el pati sense interferir el joc dels altres 
companys/es.  
Els papers i deixalles s’han de dipositar a la paperera corresponent de reciclatge.  
Està permès jugar a pilota dins de l’edifici escolar a la pista de futbol i a la pista de bàsquet. 
 

En relació a altres aspectes: 
Els alumnes no podran portar telèfon mòbil, tablets... dins del recinte escolar. 
En quant al vestuari han de ser curosos i nets i respectar les normes .  
Els alumnes no podran sortir del col·legi durant l’horari escolar, a no ser que portin el 
consentiment del pares o representants legals per escrit, mitjançant la utilització de l’agenda, 
trucada telefònica o si els vénen a buscar, signaran al sortir del centre. 
 

L’incompliment d’aquelles altres normes i/o indicacions que el centre estableixi / doni per al 
bon funcionament de l’escola mitjançant els canals de comunicació habituals. 

 

 

Secció 2. Mesures correctores i sancionadores ( Art. 24.1.Decret 102/2010) 

L’aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes comeses per 
l’alumnat que afectin la convivència, establertes a la Llei d’educació, a les normes 
d’organització i funcionament del centre i, en el seu cas, en la carta de  compromís educatiu 
s’ha d’inscriure en el marc de l’acció educativa i té per finalitat contribuir a la millora del seu 
procés educatiu. Sempre que sigui concordant amb aquesta finalitat, la mesura correctora 
ha d’incloure alguna activitat d’utilitat social per al centre. 

( Decret 279/2006 ) 

Les mesures per corregir les conductes contràries a la convivència del centre seran3: 
a) Amonestació oral. 
b) Compareixença immediata davant del o la cap d'estudis o del director o la directora del 
centre. 
c)  Privació del temps d'esbarjo  
d)   Amonestació escrita. 
e)  Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no lectiu, i/o la 
reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d'altres membres 
de la comunitat educativa. La realització d'aquestes tasques no es podrà prolongar per 
un període superior a dues setmanes. 
f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries (sortides i 
excursions) del centre per un període màxim d'un mes. 
g)  Canvi de grup o classe de l'alumne o de l'alumna per un període màxim de quinze 
dies. 
h)  Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a 
cinc dies lectius. Durant la impartició d'aquestes classes l'alumne o l'alumna ha de 
romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.  

 

                                                           
3  Cada centre haurà de decidir quines són les mesures correctores i sancionadores així com les 

circumstàncies atenuants i agreujants. Les indicades com a exemple són les que es contemplaven en els articles 

34 i 31 del Decret 279/2006. 
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Aplicació de mesures correctores i de sancions: 

1. Es poden corregir i sancionar, d’acord amb el que disposa aquest títol, els actes 
contraris a les normes de convivència del centre així com les conductes greument 
perjudicials per a la convivència, tipificades en aquest Decret com a falta, realitzades per 
l’alumnat dins del recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i 
extraescolars i en els serveis de menjador i transport escolar. Igualment, poden corregir-se i 
sancionar-se les actuacions de l’alumnat que, encara que dutes a terme fora del recinte 
escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus 
companys o companyes o altres membres de la comunitat educativa. 

2. La imposició a l’alumnat de les mesures correctores i de les sancions que preveu el 
Decret ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troba i les seves circumstàncies 
personals, familiars i socials, ha de ser proporcionada a la seva conducta i ha de contribuir 
al manteniment i la millora del seu procés educatiu. 

 
 
 

 Secció 3. Circumstàncies atenuants i agreujants 

 
 Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, s’han de tenir en 
compte les següents circumstàncies: 
1. Es consideren circumstàncies que poden atenuar la gravetat de l’actuació  
 de l’alumnat: 

a)El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 
b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la 

convivència en el centre. 
c) La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del 

desenvolupament de les activitats del centre. 
d) L’oferiment d’actuacions compensadores pel dany causat. 
e) La falta d’intencionalitat. 
f)  Els supòsits previstos a l’article 28.5 del Decret 279 

 
2.S’han de considerar circumstàncies que poden agreujar la gravetat de l’actuació de  
l’alumnat: 

a) Que l’acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap 
membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, 
religió o per qualsevol altra circumstància personal o social. 

b) Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys 
d’edat inferior o als incorporats recentment al centre. 

c) La premeditació i la reiteració. 
d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 
 

Secció 4. Faltes d’assistència a classe i puntualitat. ( Art. 24.2. Decret 102/2010) 
 

- Els alumnes que arribin tard hauran de signar al full de registre de retards. 
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Trimestralment es farà un buidatge dels retards. El tutor/a farà una reunió amb la 

família dels alumnes amb faltes de puntualitat reiterades,  per donar un toc 

d’atenció. En cas de reincidència, s’enviarà carta des de direcció i si encara 

persisteix, es realitzarà reunió amb la direcció del centre. Els alumnes han d'arribar 

puntualment a classe. Si a criteri del professorat del centre, el retard freqüent d’un 

alumne pertorba el bon inici de les activitats escolars, no se li permetrà l’entrada a 

l’aula fins el moment adient.    (ANNEX 11: Retards i protocol d’absentisme) 

- Quan es sospiti d’absentisme el tutor/a realitzarà seguiment del cas junt amb la 
direcció del centre. 

- En el informes escolars trimestrals d’Educació Primària s’informarà de les absències 
i retards, siguin o no justificats. 

 

 

   Secció 5.Aplicació de les mesures correctores ( article 35 Decret 279/2006) 

- L'aplicació de les mesures correctores detallades a la secció 2 d’aquest capítol 
correspon a: 

a) Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l'alumne o l'alumna, en el supòsit 
de les mesures correctores previstes a les lletres a, b i c. 

b) El tutor/ tutora, el/la cap d'estudis, el director/a del centre, escoltat l'alumnat, en el 
supòsit de la mesura correctora prevista a la lletra d. 

c) El director/a del centre, o el/la  cap d'estudis per delegació d'aquest, el tutor/a del curs 
i la comissió de convivència, escoltat l'alumne o l'alumna, en el supòsit de les mesures 
correctores previstes a les lletres e), f), g) i h). 

 

Secció 6. Informació a les famílies 

La imposició de les mesures correctores, llevat de l’amonestació oral, la compareixença 
immediata davant del cap d’estudis o del director/a del centre i de la privació del temps 
d’esbarjo, s’hauran de comunicar formalment als pares dels alumnes i es guardarà una 
còpia a l’arxiu de l’alumne. 
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 Títol VI. DE L’ALUMNAT I DEL PROFESSORAT  

Tenint en compte el Decret 279/2006, de 4 de juliol, i la Llei d’educació de Catalunya, en 
l’article 21, i la Llei orgànica reguladora del dret de l’educació (LODE), en el seu article 6, es 
defineixen a continuació els següents drets i deures de l’alumnat: 
 

Capítol 1. De l’alumnat  

 Secció 1. Dels drets 

 L’alumne /a té dret a: 

 Rebre una educació integral i de qualitat, que contribueixi al ple desenvolupament de 
la seva personalitat. 

  Accedir a l’educació amb igualtat d’oportunitats, sense més distincions que les 
derivades de la seva edat i del nivell que estigui cursant. 

 Accedir a la formació permanent. 

 Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, que tingui en compte el seu ritme 
d’aprenentatge i que valori l’esforç, la dedicació i el rendiment amb objectivitat. 

 Estar informat dels criteris i els procediments d’avaluació. 

 Rebre la protecció social en l’àmbit educatiu en els casos d’infortuni familiar i 
accident. 

 Rebre orientació particularment en els àmbits educatiu i professional. 

 Participar individual i col·lectivament en el funcionament i en la vida del centre. 

 Rebre les ajudes i els suports necessaris per compensar les carències i els 
desavantatges de tipus personal, familiar, econòmic, social i cultural, especialment 
en cas de presentar necessitats educatives especials. 

 Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, en protecció contra tota agressió 
física o moral, estimulant permanentment hàbits de diàleg i cooperació. 

 Tenir protegit el seu dret d’imatge  (ANNEX 17:Model dret d’imatge i Internet)  

 Què es respecti la seva llibertat de consciència, les seves conviccions religioses i 
morals. 

 Ser educat en la responsabilitat.. 

 Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu. 

 

 Secció 2. Dels deures 

   L’alumne /a té el deure de: 

- Estudiar per aprendre i esforçar-se per aconseguir el màxim desenvolupament de les 
seves capacitats. 

- Participar en les activitats educatives del centre i especialment en les escolars i 
complementàries. 
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- Assistir a classe amb puntualitat. 
- Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat, seguint les seves directrius. 
- Respectar la llibertat de consciència, les conviccions religioses i morals, la dignitat, la 

integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa, així com de no 
discriminar-los per cap d’aquests motius. 

- Complir les normes de convivència del centre, tot respectant les normes 
d’organització i disciplina. 

- Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre i en la consecució 
d’un adequat clima d’estudi, respectant els drets dels seus companys i l’autoritat i 
orientacions del professorat. 

- Respectar el projecte educatiu del centre. 
- Conservar i fer un bon ús de les instal·lacions del centre i materials didàctics. 
- Complir la normes específiques del centre: 

o No és permès de portar objectes que puguin distorsionar la tasca 
educativa ( mòbils, mp3, playstation...).  

o No és permès de menjar llaminadures ni dins el recinte escolar ni a les 
sortides, excepte en aquelles situacions en què els mestres ho autoritzin 
(acord de cicles o claustre). 

o No és permès de portar a l'escola objectes perillosos que puguin atemptar 
contra la integritat física dels companys, mestres i de la resta de personal. 

o No és permès de portar a l’escola objectes personals per jugar al pati, 
excepte quan ho sol·liciti el/la mestra en una activitat educativa. 

o Respectar el medi ambient utilitzant correctament els diferents contenidors 
de reciclatge de l'escola. 

o Ús de la bata a educació infantil i a cicle inicial a les classes i al menjador. 
o Ús de la bata o similar a l’àrea de plàstica a cicle mig i cicle superior. 
o Portar roba de recanvi i estris de neteja per a la classe d’educació física. 
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 Capítol 2. Del professorat  (ANNEX 12: Funció docent, llei funció pública i 
responsabilitat civil) 

  Secció 1. Drets  

 
- Els professors/es, en l'exercici de la funció pública docent tenen els drets reconeguts de 
manera genèrica als funcionaris, tal com disposen la normativa vigent i les normes de 
funcionament de cada curs. 
- Ésser respectat pels alumnes, pares/mares i altres persones que formen la comunitat 
educativa. 
- Disposar d’hores lliures, en cas que s’exerceixi algun càrrec beneficiari per al Centre; 
aprovat pel Claustre. 
- Realitzar el treball educatiu amb llibertat respectant el NOFC. 
- Utilitzar totes aquelles instal·lacions i material didàctic del Centre que es considerin 
necessaris. 
- Beneficiar-se de tots aquells mitjans que serveixen per un major perfeccionament personal 
i professional. 
- Presentar a l’autoritat corresponent aquells suggeriments i peticions que cregui oportuns. 
- Tenir dret a la vaga i a d’altres mesures de pressió reconegudes a l’Estatut del Treballador. 
- Gaudir de les vacances, excedències, llicències i permisos concedits per la  legislació 
vigent. 
 
 
 

 Secció 2. Deures  

- Cada professor/a ha de tenir un horari de visites per a què els pares puguin fer qualsevol 
tipus de consulta o discutir qualsevol problema personal de l’alumne. 
- Durant el curs escolar, els tutors/es de P-5 a 6è han de tenir un mínim de dues entrevistes 
amb pares /mares dels seus/seves alumnes, una d’elles a final de curs. Els tutors/es de P-3 
i P-4 han de tenir un mínim d’una entrevista al llarg del curs. 
- A inici de curs realitzar una reunió col·lectiva amb els pares/mares de cada grup classe. 
- Assistència puntual al centre. 
- Educar conforme el NOFC, PEC i el sistema educatiu establert, respectant els acords de 
cada cicle. 
- Exercir la docència en el lloc designat per l’equip directiu i informar el Claustre, en funció 
dels alumnes i les necessitats del centre. 
- Formar part del Claustre, assistir a les reunions, acceptar i complir les  decisions que es 
prenguin, en matèria educativa, per majoria simple. 
- Assistir a les jornades de portes obertes de l’escola.  (ANNEX 13: Jornades PO) 
- Coordinar la seva acció educativa amb la de tot el professorat a través dels Cicles, 
Departaments i altres equips de treball. 
- Dur  a terme una avaluació contínua i notificar a les famílies l’evolució  escolar dels  
alumnes. 
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- Participar en l’organització del centre a través dels òrgans corresponents i executar els 
càrrecs establerts pel Claustre. 
- L’hora d’exclusiva acordada serà de permanència al centre o per a realitzar  tasques 
relacionades amb l’escola. 
- Omplir la sol·licitud d’absència i entregar-la a direcció; s’ha de  portar el justificant.     
(ANNEX 14:  Absències mestres) 
- Seguir les normes sobre absències, reducció de jornada, horaris... marcades pel 
Departament d’Ensenyament i detallades a les normes de funcionament de cada curs 
escolar. 
-Tenir especial cura en la prevenció de fets que puguin donar lloc a actuacions disciplinàries 
mitjançant la relació i cooperació directa amb els pares/mares o tutors/es, amb els Serveis 
Socials del municipi i l’EAP de la zona. 
- Elaborar i revisar les programacions de centre. 
- Complir els acords, programacions i línia de funcionament  del centre i/o cicles. 
- Deixar la feina preparada quan hi hagi una absència prevista. 
- Tenir preparades, per curs, unes activitats i/o fitxes complementàries, per resoldre 
situacions d’emergència en cas que el/la professora falti. Aquestes fitxes les guardarà el/ la 
cap d’estudis. 
- Tenir la programació setmanal o quinzenal localitzable per resoldre situacions 
d’emergència en cas que el/la professora falti. 
- Tenir cura dels alumnes durant el temps d'esbarjo i distribuir els diferents torns de 
vigilància entre el professorat. 
- Ser molt puntuals els dies que toca vigilància de pati  
- Tenir el mòbil en silenci i no fer-lo servir per ús personal durant l'horari lectiu i a les 
reunions, exceptuant sortides o colònies escolars i/o motius personals i familiars importants. 
- En horari lectiu només es pot fer ús de l'ordinador i aparells d'àudio per realitzar tasques 
educatives. 
- En horari lectiu no es passarà cap trucada, a no ser una urgència personal, als mestres 
que estiguin fent classe. 
- Tenir actualitzada els carpesans blaus de classe i d’escola amb els acords i documents 
del centre. 
- Tenir actualitzada la carpeta amb les informacions de la classe. 
 

Títol VII. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT 

ESCOLAR 

 Capítol 1. Qüestions generals 

Des de l’equip directiu i equip de mestres es vetlla per a mantenir informades a totes les 
famílies del centre, per afavorir la comunicació i diàleg amb tothom; i en especial fer que els 
alumnes siguin feliços i tinguin un clima de convivència cordial i favorable.   

 

 Capítol 2. Famílies 

 Secció 1. Informacions 

Les famílies del centre rebran informació puntual del seus fills/es a través del tutor/a: 

- Comunicació amb l’agenda 
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- Reunió col·lectiva d’inici de curs. 

- Durant el curs escolar, els  tutors/es de P-5 a 6è han de mantenir un mínim de 
dues entrevistes, una d’elles a final de curs. Els tutors/es de P-3 i P-4 realitzaran, 
com a mínim, una entrevista al llarg del curs. 

- Informes trimestrals a primària i semestrals a infantil. 

Les famílies del centre rebran informació de l’escola mitjançant: 

- El fulletó d’informació mensual del centre on es donen totes les informacions de 
caire organitzatiu, pedagògic, de gestió... que pot interessar a les famílies. 

- La pàgina web del centre. 

- Missatges de correu electrònic als delegats/des de classe i l’AMPA. 

- El tutor/a del seu fill/a i ,si fos el cas, per la direcció del centre (respectant l’horari 
d’atenció a les famílies).  

(ANNEX 34 Problemes entre les progenitors) 

 

 Secció 2. Carta de compromís  (ANNEX 9: Carta de compromís educatiu) 

- Ha estat elaborada per l’equip directiu i aprovada pel Claustre i Consell Escolar. 

- La Carta de compromís es farà signar per les noves famílies del centre a l’hora de 
realitzar la matriculació; es signaran dues còpies, una serà per a la família i l’altre es 
guardarà a l’arxiu de l’alumne/a. 

- En el cas de que una família es negui a signar-la, es deixarà una còpia sense 
signar a l’arxiu de l’alumne/a.  

- La carta de compromís es revisarà periòdicament. 

 

 

 

 Capítol 3. Associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) 

- L’AMPA pot utilitzar els locals del  centre per les activitats que els són pròpies. El 
director/a del centre facilitarà la integració d'aquestes activitats a la vida escolar, tenint en 
compte el normal desenvolupament d'aquesta. 
-  L’AMPA pot  utilitzar els taulers del centre per a la difusió de la informació pròpia.  
-  L’AMPA tindrà contacte periòdics amb l’equip directiu del centre. 
- Es podran convocar reunions extraordinàries quan una de les parts anomenades ho 
sol·liciti. 
- L’AMPA junt amb la comissió de reutilització de llibres de text del Consell Escolar durà a 
terme el projecte i vetllarà per la seva continuïtat. 
- L’AMPA contractarà les empreses que realitzin l’acollida matinal, les activitats 
extraescolars i la ludoteca per la tarda. 
- L’ AMPA s’encarregarà de la vigilància dels alumnes quan els pares/mares assisteixen a 
la reunió de classe, jornades de portes obertes, reunions menjador, informació de 
colònies... 
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- L’AMPA i l’escola signaran, cada curs escolar, un compromís de col·laboració entre 
ambdues entitats.  (ANNEX 15:  Compromís col·laboració AMPA) 
 
 

 

 Capítol 4. Pares i mares  delegats/des 

A les reunions de classe de principi de curs, cada tutor/a vetllarà per a què hi hagi dos o 
més delegats/des per classe. 

Les funcions dels pares i mares delegats/des són: 

1.Ajudar a organitzar les festes de l’escola: 

- Per la Castanyada : ajudar a torrar castanyes, repartir begudes, repartir 
menjar, ajudar a recollir… 

- Per Nadal: animar a la participació de tots els pares i mares de la classe al 
concert, servei de vigilància durant el concert, ajudar a col·locar i treure les 
cadires de l’envelat ... 

- Per la festa de fi de curs, activitats extraescolars i sopar de fi de curs: 
ajudar a organitzar taules, distribuir el menjar, begudes a la classe, recollir, 
animar a la participació de tots els pares i mares de la classe. 
 
2.Participar en el projecte de reutilització de llibres de text: 

 Abril/Maig: 
- Organitzar amb els pares i mares de la classe la  revisió dels llibres de text 
dels alumnes de l’escola. 
- Realitzar la revisió i efectuar el llistat de l’estat dels llibres de text. 

Setembre: 
- Fer els lots de llibres de la classe, abans de l’inici del curs. 
La comissió de llibres de text ajudarà a organitzar tota la feina. 
 
3.Fer arribar propostes i iniciatives constructives a l’AMPA, als tutors/es , a la 
direcció del centre, al consell escolar… 
 
4.Qualsevol altre aspecte que pot ajudar a dinamitzar el grup classe i millorar 
l’escola. 

      (ANNEX 16: Dades pares/ mares, delegats/ades i cessió espais) 

 

 Capítol 5. Altres òrgans i procediments de participació:  

 Secció 1. Ajuntament 

- L’Ajuntament és l’encarregat del manteniment dels dos edificis escolars. 
- La relació amb l’Ajuntament vindrà donada a través de la Regidoria  d’ensenyament i 

la tècnica d’ensenyament. 
- Els problemes derivats de situacions de caire social es tractaran a través de la 

Comissió d'Atenció Social (CAS) 
- Els problemes de caràcter sanitari es tractaran a través de la Regidoria de Sanitat  

o, en el seu cas, amb el Cap local de Sanitat. 
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- Quant a personal contractat per l’Ajuntament, les relacions vindran donades a través 
del regidor/a corresponent. 

- L’Ajuntament i l’equip directiu tindran reunions periòdiques per a tractar els temes 
propis derivats de la relació entre Ajuntament i escola. 

- L’Ajuntament convocarà Consells Escolars Municipals on assistiran els membres del 
Consell Escolar escollits per participar en aquestes reunions. 
- Cada curs s'aprovarà un pla de treball conjunt entre l'ajuntament i l'escola: 

subvencions, manteniment, recolzament pedagògic... 

 (ANNEX 17: Dret imatge Institucions municipals) 

 Capítol 6.   Mestres jubilats/des voluntaris/es 

- A l’escola realitzaran tasques educatives de suport pedagògic aquells/es mestres 
jubilats/des que hagin treballat a l’escola,  ja que coneixen molt bé el PEC i el 
funcionament del centre. 

- Quan siguin activitats de continuïtat es seguirà el protocol d’actuació redactat pel 
Departament d’Ensenyament sobre  mestres jubilats/des. 

 

 

 Capítol 7. Altres qüestions   (ANNEX 15: Compromís col·laboració AMPA)   

 Secció 1. Col·laboracions puntuals de les famílies: 

- Per tal de poder cobrir bé les ràtios de les sortides, en cas necessari es comptarà 
amb : mestres jubilats, mares o pares  de l’escola, monitors/es contractats per una 
empresa. 

- A principi de cada curs, a les reunions de classes  es  donarà l’imprès a les 
mares/pares que vulguin col·laborador per les sortides. 

- Per a les col·laboracions puntuals dels pares/mares a les classes cal signar el 
compromís de participació.  

- Totes aquestes col·laboracions es realitzaran sense ànim de lucre. 

 

 Secció 2. Entitats locals 

El centre farà difusió de les entitats locals al taulell d’anuncis o repartint informació als 
alumnes sempre que no hi hagi ànim de lucre i que sigui interessant pels alumnes del 
centre. 

 

 Secció 3. Concursos i Campanyes solidàries 

 
L’escola participarà en aquelles campanyes i concursos que tinguin el suport  de 
l’Ajuntament i/o Departament d’Ensenyament. 
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Títol VIII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE  

 Capítol 1. Aspectes generals  

  Secció 1.      Entrades i sortides del centre (ANNEX 10-A) 

1. L’horari escolar serà l’establert a la normativa vigent proposat pel Consell 

Escolar i donat per l’Òrgan Superior. 

2.  La porta de l’edifici de primària s’obrirà 5’ abans d’entrar i es tancarà 5’ després 

l’hora d’entrada. A l’edifici Simeó, els cursos de 1r i 2n entraran i sortiran en fila pel 

pati petit del centre; els cursos de 3r a 6è entraran per la porta d’accés al pati de 

forma ordenada,  i sortiran per la porta principal. 

 3. A l’edifici d’educació infantil  les portes s’obriran a les 9h - 12:30h  i a les 15h- 

16:30h. 

4.  A l’interior dels edificis no es podrà córrer,cridar, jugar amb pilota o altre 

material.  

5. A l’edifici de primària, en cas de pluja,  la porta s’obrirà 10 minuts abans: 1r i 2n 

entraran al vestíbul i els pares/mares podran romandre-hi; de 3r a 6è, els alumnes 

romandran al porxo i podran accedir- hi per l’interior de l’escola. 

Quant a les sortides, els cursos de 1r, 2n i, si s’escau, els d’Educació Infantil, 

sortiran 5 minuts abans i ho faran pel porxo, els  pares i mares  podran accedir al 

porxo pel  passadís exterior  i sortiran pel pati de la rampa. 

6. Ningú no podrà abandonar el recinte escolar durant l’horari de classes sense 

causa  justificada ( sol·licitud dels pares per escrit o verbal) o sense el permís 

oportú. En cas d’abandonar el recinte  dins l’horari escolar, els/les alumnes 

signaran el full de control de sortida del centre. 

 7. En cas de retard o falta d’assistència, els pares/mares hauran de lliurar un 

justificant escrit o verbal al mestre/a.  

8. A Primària, en cas de retard hauran de signar al registre de control de retards. 

En cas de reincidència de retards es treballarà amb els pares/mares i els/les 

alumnes (reunions amb els tutors/es, cartes des de direcció...).  (ANNEX 11: 

Retards) 
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9. A Infantil, en cas de retard reiterat, la tutora parlarà amb la família i en cas de 
continuar igual  s’enviarà una carta des de direcció.   (ANNEX 11: Retards) 

 10. Un cop tancada la porta de l’edifici ( 12:40h i 16:40h ) no es podrà  entrar a 

l’escola. Abans de tancar la porta  es podrà tornar al recinte acompanyats d’un 

mestre-a. 

 11. Per poder lliurar un/a alumne d’educació infantil o cicle inicial a un persona 

diferent del pare, mare o tutor/a legal, cal que ho comuniqui al mestre (escrit o 

verbal). Si no ho han comunicat, es trucarà  la família.   (ANNEX 18: Autorització a 

tercers) 

  12. Els alumnes de 3r a 6è podran sortir sols del centre, prèvia autorització de la 

família. En cas de no autoritzar-lo, el nen/a esperarà al banc interior fins que el 

vingui a buscar la família.  (ANNEX 19:  Autorització sortida sols) 

 13. En el cas que un alumne-a reculli  un germà o germana més petit del propi 

centre, caldrà una autorització dels pares.    (ANNEX 20:  Autorització sortida 

menors) 

14. En cas de retard en la recollida d’alumnes i sense prèvia autorització escrita o 

verbal perquè els reculli un altre persona, es trucarà la família. Un cop localitzada la 

família, es  deixarà l’alumne-a al menjador o servei d’acollida (de 12’30 a 13h) i a la 

ludoteca a la tarda. Aquest serveis aniran a càrrec de les famílies. 

15.En cas que es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de 

l’alumnat del servei de ludoteca, es procurarà contactar amb la família. Un cop 

esgotat sense efecte els intents de comunicació amb la família, i transcorregut un 

marge de temps prudencial, es comunicarà telefònicament la situació als mossos 

d’esquadra i acordarà amb ells la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia. 

16. L’activitat d’aprenentatge, en el sentit d’assoliment dels objectius i exercitació 

en els coneixements i les activitats bàsiques, es realitzarà dins de l’horari lectiu. El 

treball a proposar fora d’aquest horari pot consistir en acabar feines,  activitats 

d’observació, treballs d’informació, coneixement i contrast de la realitat artística i 

esportiva, evitar tasques repetitives no contextualitzades o d’una durada excessiva. 

Aquestes tasques no han d’obstaculitzar la necessària dedicació dels alumnes al 

lleure.  

17.  Anualment, en el marc de la regulació del calendari escolar el consell escolar 

acordarà la fixació de l’horari escolar, així com dels dies de jornada continuada 

segons els procediments establerts. 

18. Igualment, el consell escolar pot aprovar els horaris de determinades activitats 

de caràcter especial que per la seva naturalesa excedeixin els de la jornada 

habitual en les seves sessions de matí i/o tarda. 
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19. Els horaris de les activitats extraescolars i complementàries, així com els de 

prestació dels serveis escolars, seran aprovats pel consell escolar i tindran caràcter 

obligatori pels alumnes inscrits. En tot cas, cal atenir-se al que disposin els 

corresponents reglaments específics. 

20. L’horari de recollida dels alumnes en actes especials ( jornada de teatre, 

concerts, festa de Sant Jordi...) serà l’habitual.  

 

Secció 2.  Reunions amb els pares/mares 

a) Les reunions  dels pares/mares- tutors/es legals, amb els 
mestres dels seus fills, per a què els pares puguin fer 
qualsevol tipus de consulta o discutir qualsevol problema 
personal de  l’alumne/a es faran els dilluns de 12:30 a 13:30. 
En casos excepcionals, l’equip de coordinació i/o  l’equip 
directiu, acordarà l’horari que convingui per realitzar aquesta 
reunió.    (ANNEX 1:  Protocol reunions famílies fora d’horari) 

b) Durant el curs escolar, els  tutors/es de P-5 a 6è han de 
mantenir un mínim de dues entrevistes, una d’elles a final de 
curs. Els tutors/es de P-3 i P-4 realitzaran, com a mínim, una 
entrevista al llarg del curs. 

c) En el període de matriculació, el membre de l’equip directiu 
que atengui la família per formalitzar la matrícula del seu fill/a, 
omplirà les dades recollides en el document “Entrevista 
familiar”.   (ANNEX 21: Entrevista familiar) 

d) Tots els/les mestres tutors/es faran una reunió col·lectiva amb 
el grup de pares /mares dels alumnes del cicle i/o classe a inici 
de curs. (ANNEX 34: Problemes amb els progenitors) 

e) Al llarg del  curs escolar s’organitzarà una setmana  per a fer 
reunions de pares al migdia  ( normalment  a inici del 2n 
trimestre). 

f) El tutor/a omplirà el full d’entrevista amb aquells aspectes 
importants o acords presos.   (ANNEX 21: Resum entrevistes 
famílies) 

 

Secció 3. Activitats complementàries : sortides i colònies 

SORTIDES: 
o Els/les alumnes tenen el dret i el deure de participar en totes les activitats 

complementàries que es programin durant el curs. 
o En les activitats realitzades fora del centre s’exigeix als alumnes un 

comportament adequat així com complir les normes que es proposin per 
aquestes activitats. El comportament inadequat podrà repercutir en la no 
participació en successives activitats. 

o Les sortides i activitats amb desplaçament seran aprovades pel Consell 
escolar. 

o En formalitzar la matriculació, la família autoritzarà les sortides i visites pel 
poble i trasllats entre edificis, que tindrà validesa per a tota l’escolaritat.  
(ANNEX 22:  Autorització sortides  i trasllats) 

o Al llarg del curs s’informarà a les famílies ,mitjançant l’agenda o comunicat 

mailto:ceip-simeo-rabasa@xtec.cat


 
   

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
ESCOLA SIMEÓ RABASA 

                                                                                  NOFC NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE

  

65 
 

Carrer Pompeu Fabra, s/n 08107 Martorelles Tel./Fax 93 593 46 17 

a8020656@xtec.cat http://www.xtec.cat/ceip-simeo-rabasa 

 

escrit, de les sortides que es faran dins del municipi. 
o Les activitats realitzades fora del municipi tindran sortida i arribada a l’escola. 
o Si a les sortides s’ arriba al centre abans de les 12:30h o 16:30h, els/les 

alumnes romandran a l’escola fins l’hora habitual de sortida. 
o Si a les sortides s’arriba al centre a les 16:30h o més tard, es podrà lliurar 

els/les alumnes a les famílies sense entrar al recinte escolar.. 
o Els trasllats dels alumnes que requereixen un transport es faran amb servei 

públic i mai en transport particular. 

o Per a la resta de sortides és obligatori portar l’autorització signada dels 
pares/mares o tutors per a poder assistir a l’activitat. En cas de no portar-la 
els/les alumnes es quedaran al centre realitzant tasques educatives. 

o La participació de la sortida implica haver pagat la mateixa. 

o No es faran sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de 
ser necessàriament un mestre/a, llevat d’aquelles en què el consell escolar 
pugui determinar altres condicions de manera fonamentada. 

o En el cas de no poder cobrir la ràtio mestres-alumnes, es contractarà 
monitors/es de lleure mitjançant una empresa o bé mares/pares 
col·laboradors/es d’altres cicles.   (ANNEX 15: Col·laboració AMPA) 

o En les sortides, les relacions alumnes/professors - acompanyants seran les 
següents: educació infantil 10/1; cicle inicial i mig 15/1; cicle superior, 20/1. 
En el cas que les activitats es perllonguin més d’un dia, les relacions 
proposades seran: educació infantil 8/1; cicle inicial i mig, 12/1; cicle superior 
18/1. Els grups en què hi participin alumnes amb necessitats educatives 
especials les relacions es conformaran d’acord amb les seves 
característiques. 

o Si es creu necessari, donades les característiques dels grups classes, 
s’incrementaran la ràtio de mestres acompanyants. 

o Si aquestes activitats afecten tot el centre es comunicarà a la Inspecció 
d’Educació, un membre de l’equip directiu s’ha de quedar al centre. Si 
suposen l’alteració del calendari escolar, caldrà l’autorització prèvia del 
director/a del Servei Territorial. 

o Les autoritzacions de les colònies s’han de lliurar abans de la finalització del 
1r. Trimestre. 

COLÒNIES: 

o El pagament de les colònies es realitzarà en dues aportacions:  febrer i maig. 

o En cas de no assistència d’un nen/a a les colònies un cop fets els pagaments, 
es retornarà l’import de les mateixes, menys un 15%, com a reserva. 

o Per a realitzar colònies escolars serà necessària l’assistència del 60% dels 
alumnes de P-4 a 6è i del 50% a P-3. 

o Tant en sortides com en colònies s’han de fer constar les autoritzacions dels 
pares/mares a tots els efectes mèdics i legals.  

o A les sortides i colònies se seguiran les instruccions marcades per “La guia 
per a la prevenció d’accidents en les activitats extraescolars i 
complementàries a la ciutat i la natura.”  (ANNEX 23: Guia prevenció 

accidents) 
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Secció 4. Vigilància de l’esbarjo 

 A les hores d’esbarjo, els/les alumnes estaran tots al pati i no entraran a les 
classes i d’altres espais, excepte en els casos que ho autoritzi i hi estigui 
present el/la professor/a (  treballs personals…) 

 En cas de pluja els alumnes de cicle inicial podran sortir a jugar al porxo amb 
els tutors/es  i la resta romandrà a la seva classe amb el tutor/a.  

 S’utilitzaran les zones designades i es respectaran els horaris establerts. 

 Durant el temps d’esbarjo s’exigeix: 

a) Evitar jocs violents i agressius ( els jocs amb pilota només es   
permetran a les pistes ). 
b) No portar material de casa, jugar amb el de l’escola. 
c) No  es permetrà material específic ( cromos, “tazos”…)  
d) Tenir cura de no fer malbé les instal·lacions ( tanques, reixes…). 
e) Vetllar per la neteja i l’ordre de l’escola, especialment no llençar papers a 
terra, mantenir nets i en ordre els serveis i fer-ne un ús correcte dels diferents 
contenidors de reciclatge i deixalles.  

f) El temps d’esbarjo ha de ser tutelat pel mestres segons els torns aprovats 
pel consell escolar. 

g) S’organitzaran diferents tipus d’activitats durant les hores d’esbarjo.  

(ANNEX 24:  Normes pati, informàtica, hort, bibliopati i jocs tradicionals) 

 

 

  Secció 5.    De les absències i actuacions en els supòsit d’absentisme de 

l’alumnat. 

L’assistència de l’alumnat al centre és obligatòria. En cas de faltes reiterades no 
justificades, el mestre-a tutor-a comunicarà les absències als pares, mares o 
representants legals dels alumnes. Es procurarà en primer lloc solucionar aquest 
absentisme amb el propi alumne-a i el seu pare, mare o representant legal, el tutor i el 
director del centre ,i , si cal, sol·licitarà la col·laboració dels equips d’assessorament i 
orientació psicopedagògics, en el cas d’alumnes amb necessitats educatives especials 
i dels serveis d’assistència social del municipi. Si una vegada tractat pels serveis 
d’assistència social del municipi el cas no es resol, es comunicarà per escrit la situació 
al director dels Serveis Territorials, acompanyant  tota la documentació utilitzada per 
fer el seguiment del cas i es demanaran instruccions.   (ANNEX 11: Protocol 
d’absentisme i retards) 

  

 

Secció 6.       Utilització dels recursos materials 

    Cal fer un bon ús dels materials i espais de l’escola. Al TÍTOL V, Cap. 4 estan 
recollides les conductes contràries a la bona convivència del centre. 
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  Secció 7. Alumnes malalts  

- Per administrar medicaments als alumnes cal que la família aporti una recepta o 
informe del metge on consti el nom de l’alumne, la dosi i el nom del medicament que 
ha de prendre. Així mateix la família ha de portar un escrit on s’autoritza al personal 
de l’escola que administri al seu fill/a la medicació prescrita sempre que sigui 
imprescindible la seva administració en horari lectiu. 
- Des de principi de curs, la família ha d’autoritzar per escrit  l’administració d’un 
antitèrmic en cas  que l’alumne/a tingui  febre sobtada, més de 38º, es trucarà  la 
família per a què vingui a buscar  l’alumne/a.    (ANNEX 25: Medicaments i altres) 
- Es recomana a les famílies no portar a escola els/les nens/es que presentin: febre, 
infeccions contagioses ( fongs, conjuntivitis, malalties de la pell, polls…) excepte si 
porten l’informe del metge indicant que poden assistir sense risc per a la resta de 
l’alumnat. 
- Quan, dins l’horari escolar, un/a nen/a es posi malalt/a s’avisarà els seus familiars. 

 
 

Secció 8.       Accidents i nens/es amb mobilitat reduïda 

- El professor/a que es trobi dirigint o vigilant una activitat escolar, 
extraescolars o complementària en la qual tingui lloc un accident haurà d’atendre la 
situació amb els mitjans de què pugui disposar, actuant en tot moment amb 
diligència conforme estableix la normativa vigent. 

- En cas d’accident s’avisarà al servei d’urgència ( ambulàncies 061 i 
emergències 112) per a què rebi les degudes atencions, sempre que no es pugui 
localitzar cap familiar. 

- L’escola i els/les mestres no es responsabilitzen de les decisions que puguin 
prendre els metges que l’atenguin. 

- A l’alumnat amb mobilitat reduïda temporal, se’ls facilitarà l’accés al centre. 
 
  

Secció 9. Seguretat, higiene i salut 

- L’escola vetllarà per la seguretat de l’alumnat i de tota la comunitat educativa, en 
general, seguint les pautes donades des de riscos laborals i els protocols d’actuació 
de Protecció Civil de la Generalitat.   (ANNEX 32: Protocol d’actuació de riscos 
naturals) 

-  És molt important tot el que es relaciona amb la neteja corporal i del vestir  en la 
comunitat escolar, ja que la falta de neteja comporta a l’escola una  sèrie de 
problemes i molèsties com la presència de polls, males olors i  malestar general 
entre els alumnes. Davant d’aquestes situacions, el mestre  està obligat a 
notificar-ho als pares/mares.  

- A la classe d’educació física els alumnes de primària portaran a CI tovalloletes, i a 
CM i CS necesser i recanvi de samarreta. 
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Secció 10. Foment de la igualtat d’oportunitats per a nens i nenes 

- En la programació d’activitats educatives es tindrà cura de promoure  la igualtat 
d’oportunitats per als nois i les noies, així com l’atenció a evitar els comportaments i 
les actituds discriminatòries per raó de sexe. 

- En particular, el centre posarà especial cura a revisar aquells materials, il·lustracions 
i textos que s’utilitzin en els dossiers, les fitxes o els altres instruments de treball que 
elabori el mateix centre. 

- Així mateix, el centre vigilarà que en l’ensenyament i en l’ús del     llenguatge 
s’adoptin les expressions i les formes no discriminatòries. 

 

 

          Secció 11. Aniversaris 

 

- No es repartirà cap invitació de festa d’aniversari a l’escola. 

- Per celebrar l’aniversari, poden portar:  a educació infantil, un petit detall i, a 
educació primària, menjar de bon repartir i begudes individuals. 

- No es repartiran pastissos ni begudes grans. 
 
 
 

          Secció 12. Edifici parvulari 
 

- El conserge anirà diàriament de 9:15 a 10h per tancar portes i controlar l’accés a 
l’alumnat que arribi tard a parvulari. En aquella hora farà el menjador, revisarà 
desperfectes de l’edifici i del pati, i realitzarà les reparacions oportunes. 

- A partir de les 10h  els familiars d’aquells alumnes que arribin més tard hauran 
d’anar a buscar el conserge a l’edifici principal per a què els obri l’accés al parvulari. 

- Durant l’horari lectiu els/les mestres no agafaran el telèfon. 
 
 
 

 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 detallat de tramitació de les queixes queda explicitat en les normes 
d'organització i funcionament del centre de cada curs, segons estableix la Resolució de 24 
de maig de 2004 (FDAADE 1.006, de maig de 2004). 

   

 Capítol 3. Serveis escolars 

 Secció 1. Servei de menjador 

- La direcció i el consell escolar són els encarregats de contractar l’empresa que 
portarà a terme la gestió del menjador. 
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- L’empresa presentarà els comptes anuals al consell escolar. 

- Cada curs es presentarà al consell escolar el Pla de funcionament del menjador. 

- Cada curs el consell escolar aprovarà la renovació de l’empresa que porta el 
servei. 

- El consell escolar vetllarà per a què al llarg del curs funcioni el menjador escolar i 
doni servei a l’alumnat que ho sol·liciti.  

- Hi haurà una comissió formada per un representant dels pares/mares del consell 
escolar, un membre de l’equip directiu, el/la coordinadora del menjador i 
l’empresari. La comissió es guiarà per les directrius establertes per la Generalitat 
referent als menjadors escolars. 

- Les beques de menjador seran coordinades des dels Serveis Socials del municipi. 

- La concreció del funcionament anual del menjador s’integrarà en el pla de 
funcionament del menjador. La valoració del funcionament d’aquest servei 
s’inclourà a la memòria anual i serà tinguda en compte per a la millora del servei. 
(ANNEX 26:  Pla Funcionament Menjador) 

- Per ajudar a l'adaptació dels alumnes de 3 anys, al llarg del primer trimestre, 
aquests/es alumnes faran la migdiada, sempre que hi hagi un mínim d'alumnes 
que sol·licitin aquest servei. 

- El/la coordinadora del menjador realitzarà diàriament el recompte dels alumnes 
que utilitzaran el servei i atendrà a les famílies que ho sol·licitin de 9:15h a 10h 

- L’empresa es reserva el dret d’admissió en cas de mal comportament o impagats. 

 

  

  Secció 2. Autocars 

- Cada curs es realitzarà el contracte amb l’empresa o empreses que cobriran el 
servei de transport a les sortides.  

- El contracte els signarà el/la directora amb l’empresa o empreses. 

- A inici de curs els/les coordinadores detallaran les sortides del seu cicle a el/la cap 
d’estudis. 

- El/la cap d’estudis remetrà a l’empresa o empreses d’autocars el llistat de les 
sortides del curs; les empreses hauran d’enviar el pressupost dels serveis 
sol·licitats. 

- Per contractar l’empresa o empreses es tindran en compte els següents criteris: 
flota d’autocars actuals, conductors professionals, facilitat en la gestió, seriositat 
amb els horaris... 
 
 
 

  Secció 3. Altres serveis del centre 

 

Activitats extraescolars i serveis d’acollida matinal i ludoteca 

 

- Aquests serveis són contractats per l’AMPA . 

- Es fan revisions anuals de les activitats. 

- L’AMPA informarà a l’equip directiu i al consell escolar de les empreses, activitats 
extraescolars, preus i monitors/es. 

- Les activitats extraescolars es realitzaran d’octubre a maig. 

- Abans de començar les activitats, les empreses i l’AMPA facilitaran els llistats dels 
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alumnes per classes i activitats i el nom i telèfons dels monitors/es que realitzaran 
les classes. 

 
 
 
 

 Capítol 4. Gestió econòmica 

Reutilització llibres de text 

- La comissió de reutilització de llibres de text del consell escolar serà l’encarregada 
de dur a terme tota la gestió econòmica d’aquest projecte. 

- Els llibres de text, material escolar i sortides es cobraran en una quota unificada, 
domiciliada en dos rebuts. Excepcionalment es facilitarà el pagament en efectiu 
d’aquelles famílies que ho sol·licitin. 

- Es reutilitzaran els llibres de text que siguin de consulta. 

- Se seguiran les normes de  reutilització.  (ANNEX 27: Normes Projecte 
Reutilització Llibres)   

 

Gestió econòmica del centre  

- Per realitzar la gestió econòmica s’utilitzarà un programa de comptabilitat. 

- La gestió econòmica es farà mitjançant programa de gestió  del Departament 
d’Ensenyament. 

- La comissió econòmica del consell escolar elaborarà el pressupost i la seva 
liquidació anual. 

- La gestió econòmica del centre es farà per any natural. 

(ANNEX 28:  Normativa gestió econòmica) 

 

 

 Capítol 5. Documentació del centre 

 Secció 1. Documentació de gestió 

 

L'equip directiu elaborarà, revisarà i actualitzarà els documents de gestió del centre, els 
quals seran aprovats pels òrgans corresponents. Tenen la consideració de documents de 
gestió: el projecte educatiu, les NOFC, la programació general de centre, la memòria anual, 
el pressupost, els plans específics com el pla  d'avaluació  i el projecte de direcció. 

a) El projecte educatiu del centre. El projecte lingüístic. Explicat al Títol II del present 

NOFC 

b) La programació general del centre –PGA- 

És un instrument de gestió a curt termini (un any acadèmic) que, coherent amb el projecte 
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educatiu, al projecte de direcció, al NOFC  i el desplegament curricular, concreta i 
sistematitza en objectius operatius les qüestions prioritzades del centre d'acord amb les 
directrius i aspiracions de la comunitat educativa. 

Per a l'elaboració de la programació general de centre s'ha de tenir en compte el que 
estableix la Llei 12/2009, de l 10 de juliol, d'educació, i les instruccions que amb caràcter 
anual publica el Departament d'Ensenyament a través de la resolució que dóna instruccions 
d'organització i funcionament del centres docents d'educació infantil i primària. La 
programació general de centre s'ha d'adequar a allò contemplat en el  Decret 102/2010. 

La programació general anual contindrà almenys els següents punts: 

- Les actuacions anuals que es duran a terme en relació a les prioritats establertes pel 
Departament d'Ensenyament,  els objectius quedaran agrupats per àmbits (d'organització i 
pedagògics), en els quals s'inclouran els objectius del pla d'avaluació interna per al curs, la 
temporització i els indicadors d’avaluació.  

-  Els aspectes de funcionament global del centre, entre els quals s'inclourà : 

 l'assignació de funcions en l'organització general del centre als diferents membres de 
la comunitat educativa (l'equip directiu, els òrgans de govern i coordinació, cicles, 
etc.) 

 l'horari general de les activitats del centre i de l'alumnat 

 el calendari de reunions i entrevistes amb els pares dels alumnes 

 el calendari de reunions d'avaluació i de lliurament d'informació als pares 

 el calendari de les reunions dels òrgans de govern, de l'equip directiu, dels equips 
docents  

 el calendari de actuacions  i de coordinació entre Primària i Secundària 

 el calendari de celebracions i sortides del curs  

 la programació de les activitats complementàries 

 la programació de les activitats extraescolars 

 la relació d'activitats de formació permanent amb participació del professorat 

 la programació anual del servei de menjador i del servei de transport, si escau 

 el pla de treball dels serveis externs que incideixen en el centre : EAP, logopèdia i 
compensatòria , si és el cas. 

 la relació de llibres de text del curs. 

- La PGA és elaborada per l'equip directiu i el claustre de professors/es  ; el claustre i el 
consell escolar l'aprova i l'avalua. 

- La PGA s'elabora cada any a partir de les propostes de la memòria anual del curs anterior, 
tenint en compte el diagnòstic de la situació del centre que efectuï l'equip directiu.   
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- La PGA s’ elabora per l'equip directiu durant el mes de setembre i octubre de cada curs 
escolar i seguidament s’ aprova pel Consell Escolar. 

-  L'equip de coordinació és el responsable de fer el seguiment puntual de l'aplicació del 
contingut de la PGA i dels ajustaments oportuns, a través dels òrgans unipersonals de 
govern i coordinació.   

c)  La memòria anual 

- És un instrument de gestió a curt termini (un any acadèmic) que, coherent amb  la PGA  el 
projecte de pressupost i el desplegament curricular, valora sistemàticament els objectius de 
la programació general anual, inclou l'informe del pla específic d'avaluació interna del centre 
i el resultat de les CCBB de 6è. Resumeix les principals activitats del centre amb la finalitat 
que serveixi per a la millora del funcionament del centre i dels aprenentatges dels alumnes.    

- Per a l'elaboració de la memòria anual s'ha de tenir en compte el que estableix el Decret 
102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius, i les instruccions que amb 
caràcter anual publica el Departament d'Ensenyament a través de la resolució que dóna 
instruccions d'organització i funcionament del centres docents d'educació infantil i primària. 
La programació general de centre s'ha d'adequar al Decret 102/2010 i les respectives 
resolucions anuals. 

- La memòria anual de centre contindrà - almenys - els següents punts: 

1. La valoració dels objectius operatius de gestió formulats a la programació 
general de centre. 

2.  L'informe d'avaluació del pla específic d'avaluació interna realitzat en el curs 
escolar 

3. La valoració dels resultats obtinguts en l'activitat docent  

4. La relació de les principals activitats realitzades en els diferents àmbits del 
centre  

5. Les propostes per a la millora o aportacions a la programació general de 
centre del curs vinent 

- La memòria anual és elaborada per l'equip directiu i l’equip de mestres a final de curs ; i 
s’informa al consell escolar al primer consell escolar del curs següent. 

-  L'equip directiu és el responsable de fer el seguiment puntual de l'aplicació de les 
propostes de millora que conté la memòria anual de centre, a través dels òrgans 
unipersonals de govern i coordinació.  

 

d) El pressupost  

- És un instrument de gestió a curt termini (un any acadèmic) que, coherent amb el projecte 
educatiu, el NOFC i la PGA, 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 en la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d'educació, el Decret 102/2010 de 3 d'agost, d'autonomia 
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de centres educatius, i l'article 4 del Decret 235/89, de 12 de setembre, pel qual es regula el 
procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics.  

-  D'acord amb l'article 52 del Decret 102/2010 de 3 d'agost, d'autonomia de centres 
educatius, el pressupost del centre és aprovat pel consell escolar, a proposta de la direcció, 
abans del 31 de gener de l'any corresponent. Així mateix, durant l'exercici pressupostari, la 
direcció del centre proposa al consell escolar aquelles modificacions del pressupost que 
estimin oportunes. El centre no pot comprometre despeses superiors al pressupost vigent. 

 - D'acord amb l'article 51.1 del 102/2010 de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius, 
correspon al director/a autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el 
pressupost del centre. Més en general, d'acord amb l'article 4 del Decret 235/1989,  el 
director del centre ha d'autoritzar les despeses i ordenar els pagaments. 

(ANNEX 28:  Normativa gestió econòmica) 

 

 

e)  Els plans específics 

- El centre podrà elaborar plans específics per al desenvolupament d'alguns objectius de 
gestió, aquests plans podran ser anuals, plurianuals o d'aplicació reiterada.  

- Els plans específics anuals s'integraran a la programació general de centre, així com la 
part corresponent dels plans específics plurianuals. El consell escolar haurà d'aprovar els 
plans d'avaluació Interna. 

- Els plans d'avaluació interna s'elaboraran tenint en compte el procediment establert al  
102/2010 de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius, i, les instruccions  d'organització i 
funcionament del curs escolar. 

- Els plans específics d'aplicació reiterada es consideraran part o annexos dels documents 
de gestió a mig i llarg termini; és a dir, del projecte educatiu o del desplegament curricular. 
Igualment, poden configurar-se com a especificació d'aquest reglament en tant que 
desenvolupin les funcions d'algun dels òrgans del centre, en aquest cas formarien part d'un 
manual de funcions o un quadre lineal de responsabilitats. 

- El pla d'acollida per a nous professors és un pla específic d'aplicació reiterada; així com el 
pla d'acollida per a alumnes d'incorporació tardana, el PLA TAC, i, també, el pla de 
menjador escolar. 

 

f)  El projecte de direcció 

-  És un instrument de gestió a termini mitjà (quatre anys acadèmics) que, coherent amb el 
projecte educatiu del centre, les NOFC i els altres documents de gestió i curriculars del 
centre, recull la proposta directiva del/s candidat/s a director/a per quatre anys. 

-  L'elaboració del projecte de direcció es regirà pel Decret 155/2010, de 2 de novembre de 
la direcció dels centres educatius i del personal directiu professional docent. 
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 Secció 2. Projectes d’innovació 

- Els projectes d'innovació i recerca podran ser promoguts pels equips docents del 
centre o pel claustre. En tot cas caldrà que el claustre i el Consell Escolar de centre els 
aprovi, després d'haver-los estudiat i valorat. 

-  Tant per a la proposta  com per al desplegament, es procurarà que els projectes 
d'innovació i recerca didàctica siguin desplegats a través de les comissions puntuals.  

-  L'equip directiu donarà a conèixer al claustre les convocatòries que periòdicament 
publica el Departament d'Ensenyament adreçades als centres per participar en projectes 
europeus o d'intercanvi amb altres centres educatius o bé per a la dotació econòmica o 
material de recursos. 

-  El pla anual o el projecte de direcció són els documents que recolliran, si és el cas,  
la previsió de participar en algun  projecte d'innovació o recerca.  

 

 

 

 Secció 3.  Documentació acadèmica i administrativa 

Tota la documentació del centre es realitzarà mitjançant programes de gestió, ja siguin els 

aplicatius que facilita el Departament d’Ensenyament o documents  dissenyats per l’equip de 

professionals. Entre altres documents hi ha: 

- Actes d’avaluació 

- Historial acadèmic 

- Expedient acadèmic 

- Informes d’avaluació 

- Informes de traspàs 

- ... 

 

 Capítol 6. Del personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu 

del centre 
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 Secció1. Personal d’administració i serveis 

Drets 

 
- El personal d'administració i serveis té els drets que li reconeix,  en cada cas, la seva 
pròpia normativa laboral. cas, la seva pròpia normativa laboral. 
-Igualment, li corresponen els drets que reconeix la normativa en matèria educativa, 
específicament el dret a participar en la gestió i control del centre, a través del seu 
representant en el consell escolar. 
 

Deures 

 
-  El personal d'administració de serveis té el deure genèric de respecte als  drets i llibertats 
dels altres membres de la comunitat educativa. 
-  El personal d'administració i serveis té el deure de respectar les normes del centre 
contingudes en aquest reglament, així com altres normes de rang superior que resultin 
d'aplicació en cada cas concret. 
- El personal d'administració i serveis té les obligacions inherents al compliment de les 
funcions que té assignades. 
 

 Règim de funcionament 

 
- El règim de funcionament del personal d'administració i serveis serà el que resulti del seu 
sistema de provisió reglamentari, així com de la normativa laboral que li resulti d'aplicació. 
- El director/a exerceix les tasques de cap de personal funcional del personal d'administració 
i serveis adscrit al centre. A aquest efecte, establirà la coordinació oportuna amb l'entitat de 
la qual depèn orgànicament aquest personal. 
 
 
 

Secció 2. Altre personal 
 

Caracterització 
- L'altre personal és constituït per tots els professionals que  degudament contractats per les 
institucions, entitats, associacions o empreses corresponents prestin servei en el centre. 
Aquest personal ha de complir els requisits d'especialització corresponents, així com el de 
majoria d'edat si té alumnes a  càrrec seu. 

- Igualment, es fa referència a aquells professionals externs que en  el desenvolupament de 
les seves funcions portin a terme tasques en el si del centre. 

 

Drets 

 
- L'altre personal té els drets que li reconeix, en cada cas, la seva pròpia normativa laboral. 
- Igualment, li corresponen els drets que reconeix la normativa en matèria educativa.  
 

 

Deures 

 
- L'altre personal té el deure genèric de respecte als drets i llibertats dels altres membres de 
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la comunitat educativa. 
- Específicament, quan correspongui, té el deure de reserva respecte de la informació a què 
tingui accés per raó del seu càrrec el personal a què fa referència al reglament vigent. 
- L'altre personal té el deure de respectar les normes del centre contingudes en aquest 
reglament en tant que actuï en el seu àmbit, així com altres normes de rang superior que 
resultin d'aplicació en cada cas concret. 
- L'altre personal té les obligacions inherents al compliment de les funcions que té 
assignades. 
 
 

Règim de funcionament 

 
- L'altre personal caracteritzat en aquestes  NOFC té el règim de  funcionament que li 
correspon d'acord a la seva vinculació contractual a la institució, associació, entitat o 
empresa respectiva.  El consell escolar pot intervenir en relació amb els contractants per 
informar-los de les anomalies o disfuncions que tingui per convenient i/o proposar les 
mesures adients. 
- La secretària i l’administrativa tenen el règim de funcionament que li és propi. 
  

 

 

 Capítol 7.  Règim administratiu 

1.  L'activitat administrativa es formalitza en arxius, registres i documents  tècnics. 
2.  La documentació del centre ha de ser degudament diligenciada, registrada i 

arxivada. 
3.  El centre disposarà de tots els llibres de registre preceptius degudament habilitats i 

diligenciats. 
4.  El centre disposarà d'un arxiu actiu situat al despatx, a la sala de professors de la 

planta baixa i un arxiu històric a una petita sala situada a la primera planta. 
5.  El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a la 

documentació de la gestió del centre, tal com marca la normativa vigent. 
6.  Els  documents oficials de l'escola queden recollits a l'annex. 
7.  Anualment es realitzarà l’inventari de l’escola. 

 
 

 

Capítol 8. El personal de consergeria 

- En el marc del seu contracte laboral, les funcions del personal de consergeria s'orienten a 
donar suport al funcionament del centre, d'acord amb les instruccions que rebi de la direcció 
del centre. 

- Les seves funcions són les que queden recollides al Reglament del Personal Municipal de 
consergeria i manteniment de Centres educatius. (ANNEX 19: Reglament personal 
municipal)  

- Vetllar per l’accés del recinte. 
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- Ajudar a realitzar correctament el reciclatge del centre.  

- Assistir a les jornades de portes obertes de l’escola. 
 

 

            Capítol 9. Espais de l’escola  

 Secció 1.Aules  

 

a) Informàtica 
- El centre disposa d'una aula d'informàtica. 
- A l'inici de curs el claustre organitza l'ús i l'horari de l'aula per a cada grup-classe i pels 
professors/es encarregats. 
- Es respectaran els horaris planificats per a cada nivell i cada encarregat per tal de no 
haver de compartir l'aula. 
- A l'aula sempre ha d'haver un/a professor/a per tal de controlar els alumnes. 
- Queda prohibit per a tots els membres de la comunitat educativa l'ús de pàgines web de 
caire pornogràfic, racista, sexista...Així com la participació en xats o fòrums que no siguin de 
caire educatiu. 
- Queda prohibit que els alumnes mengin o prenguin begudes al costat dels ordinadors. 
- Els alumnes que facin ús de l'aula durant el temps d'esbarjo, podran baixar al pati quan 
acabin la feina. No es permetran baixades i pujades de forma continuada. 
- Per norma es tancaran els ordinadors i es deixaran les cadires ben col·locades. 
 

b) Gimnàs 
-  El centre disposa d'un gimnàs. 
-  Els responsables d'aquest espai són el/la professor/a d'educació física, que gestionaran el 
seu equipament i tindran cura de l'inventari especialitzat. 
- Les normes específiques d'ús d'aquest espai estan contingudes en el document ’annex.    
 

c) Aula de Plàstica 
-  El centre disposa d'una aula de plàstica 
- Els responsables d'aquest espai són els professors/es que   imparteixen aquesta 
assignatura, que gestionaran el seu equipament i tindran cura de l'inventari especialitzat. 
- El material de l’aula és per a realitzar activitats de plàstica. 
-  Les normes específiques d'ús d'aquest espai estan contingudes en el document annex.   
 

d) Espais comuns 
- El centre disposa dels següents espais comuns: trasters, departament de material de 
català i matemàtiques, de castellà i anglès, de socials, laboratori i sales de professors. 
-Periòdicament es farà la revisió i manteniment d'aquests espais. 
 

e)  Sala de material 
- El centre disposa d'una petita sala on es centralitza tot el material fungible de l'escola. 
- Els/les responsables de tenir cura d'aquest espai i així com de fer les comandes, són la 
secretaria i l'administrativa del centre. 
- Els/les mestres del centre han de portar un control de tot el material que agafin, recordant 
sempre d'apuntar-ho a les llistes que a tal efecte  es troben a la sala, així com comunicar 

quan manqui algun material. 
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f) Aula de música 
- El centre disposa d'una aula de música 
- El/la responsable d'aquest espai és el/la professor/a especialista de música, que 
gestionarà el seu equipament i tindrà cura del material especialitzat. 
- Les normes específiques d'ús d'aquest espai estan contingudes en el document annex.  
 

g) Aula d'educació especial  
- El centre disposa d'una aula d'educació especial. 
- El/la responsable d'aquest espai és el professor/a especialista d'educació especial, que 
gestionarà el seu equipament i tindrà cura del material especialitzat. 
- Les normes específiques d'ús d'aquest espai estan contingudes en el document annex.  
 

h) Aules polivalents (pissarra digital- laboratori  de reunions...) 
- El centre disposa de tres aules polivalents 
- Els/les responsables d'aquests espais són els/les professors/es que en facin ús i que 
gestionaran el seu equipament i tindran cura del material especialitzat. 
- Les normes específiques d'ús d'aquest espai estan contingudes en el document annex.  
 

i) Hort escolar 
- El centre disposa d’hort escolar. 
- El/la responsable d’aquest espai són els mestres que hi participen. 
- Tots els cicles realitzaran activitats relacionades amb l’hort escolar. 
- Les normes específiques d'ús d'aquest espai estan contingudes en el document annex.  
(ANNEX 24 i 30:  Normes espais) 
 
 
 
 

 Capítol 10. Del recinte escolar, el seu equivalent i la seva seguretat i salubritat 
 

 Secció 1.  Ús del centre  

 
El Departament d'Ensenyament i els ajuntaments com a principals titulars de la propietat 
demanial dels centres públics, col·laboren en la promoció de l'ús social dels espais i les 
instal·lacions escolars (article 165, Llei 12/2009, d'educació). 
S'entén com a ús social dels centres la realització d'activitats educatives, cíviques,culturals, 
esportives, artístiques o altres de caràcter social per part de persones físiques o jurídiques 
sense ànim de lucre i no compreses en l'ús propi del centre. 
 
L'ús social no suposa l'establiment d'obligacions jurídiques contractuals. 
Els articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, 
determinen els criteris, procediments i requisits que regulen l'ús social dels edificis i 
instal·lacions dels centres educatius públics. 
Les activitats realitzades en l'ús social dels centres tindran la doble condició de no lucratives 
i no discriminatòries, hauran de ser compatibles amb la finalitat educativa dels centres, amb 
les activitats d'ús propi previstes en la programació anual i amb les condicions tècniques i 
estructurals de les seves instal·lacions i es guiaran pels principis de convivència, tolerància, 
solidaritat i respecte. 
La tipologia d'aquestes activitats pot ser molt diversa, d'acord amb les necessitats i 
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característiques de les persones físiques o jurídiques que les organitzin (durada, temàtica, 
públic, etc.).  (ANNEX 16:  Cessió espais) 
 

 

 

 

          Secció 2. Accés al recinte 
 
 - L'accés al recinte escolar serà controlat, d'acord amb el règim horari de les activitats del 

centre i les corresponents programacions anuals generals del centre. 
-  El conserge de l’escola vetllarà i controlarà l'accés al recinte escolar de l'edifici principal i 
parcialment l’edifici de parvulari ( de 9:15 a 10h). 
 
 
 

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

a) Seguretat del recinte i instal·lacions 

 

 El coordinador/a de riscos laborals, juntament amb els òrgans de govern del 
centre, en el marc de les respectives competències, vetllaran per la seguretat del 
recinte i les instal·lacions escolars. 

 En la programació i supervisió del manteniment, reparació i conservació, el/la 
coordinador/a i els òrgans de govern tindran cura a considerar els elements de 
seguretat de què ha d'estar proveït el centre. 

 Els òrgans de govern, en el marc de les respectives competències, tindran cura 
que la realització d'obres i tasques de manteniment, reparació i conservació no 
interfereixi la normal activitat del centre o bé es programi una distribució diferent 
de les activitats; de manera tal que resultin el màxim d'independents possible en 
els espais i/o temps. 

 El/la coordinador/a de riscos laborals i el/la director/a del centre revisaran i 
actualitzaran el pla d'emergència i evacuacions del centre. Les normes 
especificades en aquest pla es donaran a conèixer, a l'inici de cada curs, a 
l'alumnat, al professorat i altre personal del centre. 

 La programació general del centre preveurà, anualment, la realització de 
simulacres d'evacuació. La valoració de la realització dels simulacres 
s'incorporarà a la memòria anual i es remetrà a serveis territorials del 
Departament d'Ensenyament. Els resultats d'aquestes valoracions seran tinguts 
en compte per a la millora i actualització del pla d'emergències i evacuacions.   

   S’informarà del Pla d’emergència i pla d’evacuació a les empreses pròpies i no 
pròpies, tal com marca la normativa de riscos laborals. 

 S’enviarà la informació a serveis territorials. 
 

b). Seguretat de l'equipament i material 
 -  El/la coordinador/a de riscos laborals i els òrgans de govern del centre, en el  marc de 

les respectives competències, vetllaran per la seguretat de l'equipament i del material. 
 -  El personal del centre que hagi de manipular equipament i material susceptible  de risc 

o perill haurà de tenir els coneixements i formació adients, així com prendre totes les 
cauteles necessàries. 
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c) Seguretat de les activitats 
  -  Les activitats aprovades en la programació general del centre o les que es deriven de 

l'exercici dels drets dels membres dels diferents sectors de la comunitat educativa 
hauran de desenvolupar-se en condicions de total seguretat. 

-  A aquest efecte, s'incorporaran en la seva planificació, de manera sistemàtica els 
elements de seguretat necessaris que hauran de respectar-se en la seva execució. Les 
persones adultes responsables de la seva realització hauran de tenir-les presents, 
aplicar-les, i podran proposar-ne millores. 

  -  La valoració de les activitats aprovades en la programació general del centre porta 
associada la valoració de la seva seguretat. 

 

d) Salubritat del recinte, instal·lacions, equipaments i materials. 

 Tot el personal del centre, en el marc de les respectives competències, vetllarà per la 
salubritat del recinte, les instal·lacions escolars,  equipaments i materials. 

 En la programació i supervisió del manteniment, reparació i conservació, l'equip 
directiu tindrà cura a considerar els elements de  salubritat de què ha d'estar proveït 
el centre, així com de la neteja del  recinte i instal·lacions. 

 Tal com marca la normativa, és prohibit fumar en qualsevol espai del recinte escolar. 
El compliment d'aquesta norma és exigible a tot el personal del centre i als visitants. 

 Les mesures de control de plagues s'aplicaran quan siguin estrictament necessàries, 
evitant, sempre que es pugui, les actuacions de caràcter merament preventiu; quan 
s'hagin de dur a terme, caldrà atenir-se a les recomanacions dictades per la Direcció 
General de Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat Social. 

 El funcionament de les normes de reciclatge està especificat en el document annex. 
(ANNEX 33:  Normes de reciclatge) 

   

e)  Salubritat de les activitats 
- Les activitats aprovades a la programació general del centre han de ser salubres i 
saludables. 
- Està prohibida l'experimentació amb animals vius amb finalitats educatives. 
 
f) Cessió de material i maquinari del centre  

- Ocasionalment es podrà cedir material i/o maquinari del centre a entitats o altres 
organismes del municipi. 

- Es farà un estudi de cada sol·licitud, tenint en compte la finalitat de l’activitat. 

- La cessió de material i maquinari suposarà l’acceptació i signatura d’un compromís de cura 
del material i/o reparació o reposició si s’escau. 
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DISPOSICIONS FINALS: 

- Es seguiran les normes que marqui el Departament d’Ensenyament de Catalunya 

a partir del document anual de les NORMES DE FUNCIONAMENT I GESTIÓ dels 

centres públics. 

 

 

REVISIÓ I MODIFICACIÓ DEL NOFC 
Aquest document NOFC es revisarà quan ho demani la meitat més un dels membres del 
consell escolar o quan canviï la normativa vigent. 
 
Les modificacions posteriors es recolliran en l’annex . 
 
 
 

ENTRADA EN VIGOR 
Aquestes NOFC entraran en vigor a partir del dia 4 de juny de 2014 
 
 
La  directora 
Manuela Moreno García 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per  fer constar que el present NOFC ha estat aprovat pel consell escolar el dia 
3 de juny de 2014, tal com consta en el llibre d'actes d'aquest òrgan col·legiat. 
 
 
 
 
 
                                                                                                    La  secretària 
Vist   i   plau        Estrella Simón Pitarch 
La directora 
Manuela Moreno García 
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RELACIÓ D’ANNEXOS 

ANNEX 1 Protocol per fer reunions amb família fora de l’horari establert. 

ANNEX 2 Proposta repetició 

  Protocol de repetició 

ANNEX 3 Pla d’atenció a la diversitat PAD 

  Procediment per fer demanda de PI (Pla Individualitzat) 

ANNEX 4 Document funcionament cicle: Educació Infantil (doc. 1   i  doc.  2) 

  Document funcionament cicle: Cicle Inicial  (doc. 3  i  doc.  4) 

  Document funcionament cicle: Cicle Mitjà  (doc. 5  i  doc.  6) 

  Document funcionament cicle: Cicle Superior  (doc. 7  i  doc.  8) 

Pla d’acollida de l’alumne/a amb TEA/TGD 

  Pla d’acollida 

  Pla d’acollida per a nouvinguts 

ANNEX 5 Suport Escolar Personalitzat 

ANNEX 6 Desplegament curricular 

ANNEX 7 Model programació aula 

ANNEX 8 Protocol assetjament 

ANNEX 9 Carta de compromís educatiu 

ANNEX 10 Comissió convivència  (doc. 1  i  doc. 2) 

ANNEX 11 Protocol d’absentisme   

  Faltes de puntualitat 
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ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%201%20Protocol%20reunió%20de%20pares/PROTOCOL%20REUNIÓ%20PARES.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%202%20Repetició%20NO%20promoció/Proposta%20repetició.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%202%20Repetició%20NO%20promoció/Protocol%20de%20repetició.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%203%20PAD/Document%20PAD.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%203%20PAD/PROCEDIMENT%20PER%20FER%20DEMANDA%20DE%20PI.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%204%20%20Pla%20d'acollida/ED.%20INFANTIL/Informacions%20mestres%201r%20dia%20classe%20EI.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%204%20%20Pla%20d'acollida/ED.%20INFANTIL/Informacions%20mestres%20EI.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%204%20%20Pla%20d'acollida/CICLE%20INICIAL/Informacions%20mestres%201r%20dia%20classe%20CI.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%204%20%20Pla%20d'acollida/CICLE%20INICIAL/Informacions%20mestres%20CI.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%204%20%20Pla%20d'acollida/CICLE%20MITJÀ/Informacions%20mestres%201r%20dia%20classe%20CM.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%204%20%20Pla%20d'acollida/CICLE%20MITJÀ/Informacions%20mestres%20CM.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%204%20%20Pla%20d'acollida/CICLE%20SUPERIOR/Informacions%20mestres%201r%20dia%20classe%20CS.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%204%20%20Pla%20d'acollida/CICLE%20SUPERIOR/Informacions%20mestres%20CS.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%204%20%20Pla%20d'acollida/GRAELLA%20ACOLLIDA%20TGD.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%204%20%20Pla%20d'acollida/ESQUEMA%20PLA%20D'ACOLLIDA.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%204%20%20Pla%20d'acollida/Pla%20d'acollida%20nouvinguts.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%205%20Organització%20SEP/SEP%20Protocol%20-%20actes.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%206%20Model%20Desplegament/MODEL%20DESPLEGAMENT.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%207%20Model%20programació/MODEL%20PROGRAMACIÓ.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%208%20Assetjament/PROTOCOL%20ASSETJAMENT.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%209%20Carta%20Compromís/Carta%20de%20compromís%20educatiu.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2010%20Comunicat%20sanció/antic%20avís%20sanció%20alumne.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2010%20Comunicat%20sanció/Comunicat%20sanció%20comportament%20sense%20sortida.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2011%20Retards%20i%20absentisme/Protocol%20d'absentisme.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2011%20Retards%20i%20absentisme/Avís%20faltes%20puntualitat.doc
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ANNEX 12 Funció docent 

ANNEX 13 Jornada de portes obertes. Xerrada. 

 

 

ANNEX 14 Sol·licitud absències mestres 

  Declaració justificativa 

ANNEX 15 Compromís col·laboració AMPA - Escola  

  Pares i mares col·laboradors/es 

  AMPA Dret d’imatge 

ANNEX 16 Pares i mares delegats/des de l’escola 

  Contracte per deixar espais del centre a mares/pares 

  Autorització dades delegats/des 

ANNEX 17 Protocol del dret d’imatge 

 Autorització relativa a l’alumnat: ús imatges menors d’edat per part d’altres 

organismes o empreses. 

 Autorització imatge 

 Autorització internet 

 Autorització gmail MEDI 5è 

  Dret imatge Institucions municipals 

ANNEX 18 Autorització recollida dels/ de les alumnes al centre escolar 

ANNEX 19 Autorització sortida dels/les alumnes del centre escolar  

ANNEX 20 Autorització recollida menors pel seu/va germà/na 

ANNEX 21 Entrevista familiar Educació Infantil 

  Entrevista familiar Educació Primària 

  Recull acords entrevistes pares 

ANNEX 22 Autorització sortides i trasllats 
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ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2012%20Funció%20docent/Funció%20docent.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2013%20Jornades%20Portes%20Obertes/ESQUEMA%20JORNADA%20DE%20PORTES%20OBERTES%20%202013.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2014%20Absències%20mestres/Sol·licitud%20Permís%20profes.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2014%20Absències%20mestres/Justificatiu%20absències.pdf
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2015%20Col·laboració%20AMPA/Compromís%20AMPA%20ESCOLA.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2015%20Col·laboració%20AMPA/Pares%20col.laboradors.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2015%20Col·laboració%20AMPA/AMPA%20Dret%20imatge.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2016%20Dades%20pares,%20delegats%20i%20cessió%20espais/DADES%20Pares%20mares%20delegats.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2016%20Dades%20pares,%20delegats%20i%20cessió%20espais/Contracte%20deixar%20espais%20escola.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2016%20Dades%20pares,%20delegats%20i%20cessió%20espais/Autorització%20dades%20delegats.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2017%20Dret%20imatge%20Institucions%20municipals/Dret%20d'imatge.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2017%20Dret%20imatge%20Institucions%20municipals/Autorització%20imatges%20ENTITATS%20I%20EMPRESES.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2017%20Dret%20imatge%20Institucions%20municipals/Autorització%20imatges%20ENTITATS%20I%20EMPRESES.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2017%20Dret%20imatge%20Institucions%20municipals/Autorització%20imatge.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2017%20Dret%20imatge%20Institucions%20municipals/Autorització%20internet.docx
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2017%20Dret%20imatge%20Institucions%20municipals/autoritzacio%20gmail%20MEDI%205è.pdf
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2017%20Dret%20imatge%20Institucions%20municipals/Dret%20imatge%20Institucions%20municipals.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2018%20Autorització%20a%20tercers/Autorització%20recollida%20alumnes.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2019%20Autorització%20sortida%20sols/Autorització%20sortida%203r-6è%20primària%20peu.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2020%20Autorització%20sortida%20menors/Autorització%20de%20menor%20que%20recull%20germà.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2021%20Entrevistes%20famílies/Entrevista%20infantil%20.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2021%20Entrevistes%20famílies/Entrevista%20primaria.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2021%20Entrevistes%20famílies/Resum%20entrevistes%20pares.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2022%20Autorització%20sortides%20i%20trasllats/Autorització%20sortides%20i%20desplaçaments.doc
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ANNEX 23 Guia per a la prevenció d’accidents en les activitats extraescolars i 

complementàries a la ciutat i la natura 

ANNEX 24 Normes bibliopati 

  Normes pati per als alumnes 

  Normes aula TAC 

 Acords presos quant a Bibliolectura i Medi-Hort 

 

ANNEX 25 Administració de paracetamol 

  Recomanacions per a l’administració del paracetamol als infants a les escoles 

  Fitxes al·lèrgies  i intoleràncies alimentàries 

  Autorització escola medicaments 

  Autorització menjador medicaments 

   

ANNEX 26 Pla de funcionament del menjador escolar  

ANNEX 27 Projecte reutilització de llibres i material escolar. Protocol mestres 

  Signatura acceptació participació 

  Carta famílies matriculació 

  Avís de la comissió de reutilització de llibres 

  Compromís famílies 

  Famílies CS llibres de text a classe 

 Contracte per préstec de llibres de text de l’escola als alumnes que ho 

necessitin durant l’època d’estiu 

 Normes de participació en el projecte de socialització dels llibres 

 Notificació pèrdua o mal ús de llibres 

 Revisió i coavaluació dels llibres de text 

 Protocol mestres reutilització 

ANNEX 28 Normativa gestió econòmica 

ANNEX 29 Instrucció de funcionament dels conserges adscrits al centres d’Ensenyament 

i instal·lacions municipals de Martorelles 
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ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2023%20Guia%20prevenció%20accidents/Prevenció%20accidents%20en%20activitats%20extraescolars.pdf
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2023%20Guia%20prevenció%20accidents/Prevenció%20accidents%20en%20activitats%20extraescolars.pdf
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2024%20Normes%20pati-hort-TAC/Normes%20BIBLIOPATI.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2024%20Normes%20pati-hort-TAC/Normes%20pati%202014-15.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2024%20Normes%20pati-hort-TAC/Normes%20aula%20TAC.docx
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2024%20Normes%20pati-hort-TAC/ACORDS%20HORT-%20BIBLIO.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2025%20Medicaments%20i%20al·lèrgies/Administració%20paracetamol.docx
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2025%20Medicaments%20i%20al·lèrgies/Recomanacions%20paracetamol.docx
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2025%20Medicaments%20i%20al·lèrgies/Fitxa%20al.lèrgies%20i%20intoleràncies%20alimentàries.docx
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2025%20Medicaments%20i%20al·lèrgies/Autorització%20escola%20medicaments.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2025%20Medicaments%20i%20al·lèrgies/Autorització%20menjador%20medicaments.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2026%20Normes%20funcionament%20menjador/PLA%20DE%20FUNCIONAMENT%20SERVEI%20DE%20MENJADOR%20ESCOLA%20SIMEÓ%2014-15.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2027%20Normes%20reutilització%20llibres/Protocol%20mestres%20reutilitzacio.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2027%20Normes%20reutilització%20llibres/Signatura%20acceptació%20participació.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2027%20Normes%20reutilització%20llibres/Carta%20famílies%20matriculació.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2027%20Normes%20reutilització%20llibres/Avís%20mal%20ús%20LLIBRES.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2027%20Normes%20reutilització%20llibres/Compromís%20famílies.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2027%20Normes%20reutilització%20llibres/Famílies%20CS%20llibres%20de%20text%20a%20classe.doc
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ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2027%20Normes%20reutilització%20llibres/Normes%20participació%20projecte.docx
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2027%20Normes%20reutilització%20llibres/Notificació%20sanció%20llibres.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2027%20Normes%20reutilització%20llibres/Revisió%20llibres%20COAVALUACIÓ%20alumnes.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2027%20Normes%20reutilització%20llibres/Protocol%20mestres%20reutilitzacio.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2028%20Normativa%20gestió%20econòmica/Instruccions%20gestió%20econòmica.pdf
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2029%20Reglament%20personal%20municipal/AJUNTAMENT%20FUNCIONS%20DEL%20CONSERGE.doc
ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2029%20Reglament%20personal%20municipal/AJUNTAMENT%20FUNCIONS%20DEL%20CONSERGE.doc
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ANNEX 30 Normes d’ús d’espais comuns: gimnàs, aula de plàstica, de música, 

d’informàtica, de reforç/pissarra digital i d’altres espais polivalents 

ANNEX 31 Valoració simulacre evacuació 

ANNEX 32 Protocol d’actuació davant de riscos naturals 

ANNEX 33 Reciclatge: Distribució de contenidors i normes d’ús 

ANNEX 34 Problemes entre els progenitors 
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ANNEXOS%20ENUMERATS/ANNEX%2033%20Normes%20reciclatge/Normes%20reciclatge.doc
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