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TÍTOL I. GENERALITATS 
- Principis bàsics. 
- Àmbits d’aplicació. 
- Normativa reguladora. 
- Documents de centre. 

 
TÍTOL II. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL 
CENTRE. 
Capítol 1. Equip directiu. 
Capítol 2. Òrgans unipersonals de direcció. 
                Secció 1. Director/a. 
                Secció 2. Cap d’estudis. 
                Secció 3. Secretari/a. 
Capítol 3. Òrgans col·legiats de participació. 
                Secció 1. Consell escolar. 
                Secció 2. Claustre de professorat. 
Capítol 4. Consell de direcció.  
Capítol 5. Òrgans unipersonals de coordinació. 
                Secció 1. Coordinadors/es de cicle. 
                Secció 2. Coordinador/a d’informàtica. 
                Secció 3. Coordinador/a lingüístic/a. 
                Secció 4. Coordinador/a de riscos laborals. 
 
TÍTOL III. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE. 
Capítol 1. Organització del professorat. 
                 Secció 1. Equips docents de cicle. 
                 Secció 2. Actes de cicle. 
                 Secció 3. Sortides, activitats i material de cicle. 
                 Secció 4. Comissions d’avaluació. 
                 Secció 5. Funcionament actes comissions d’avaluació. 
                 Secció 6. Informes trimestrals. 
                 Secció 7. Permanència un curs més al cicle o etapa. 
                 Secció 8. Avaluacions inicial i finals, externes i internes. 
                 Secció 9. Comissions. 
Capítol 2. Organització de l’alumnat. 
                 Secció 1. Atenció a la diversitat. 
Capítol 3. Actuació educativa globalitzada sobre l’alumnat. 
                 Secció 1. Acció i coordinació tutorial. 
                 Secció 2. Mestres especialistes. 
                 Secció 3. Altres. 
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TÍTOL IV. FUNCIONAMENT DE CENTRE. 
Capítol 1. Aspectes generals. 
                 Secció 1. Horaris generals de centre i calendari escolar. 
                 Secció 2. Entrades i sortides al centre. 
                 Secció 3. Acollida i activitats extraescolars. 

   Secció 4. Actuacions en el supòsit de retard en l’entrada de l’alumnat al     
centre. 

                   Secció 5. Actuacions en el supòsit de retard  en la recollida de l’alumnat a 
la sortida del centre. 

                 Secció 6. Protocol d’absències i retards. 
                 Secció 7. Atenció a les famílies. 
                 Secció 8. Activitats complementàries. 
                 Secció 9. Colònies i viatge de sisè. 
                 Secció 10. Organització del temps d’esbarjo. 
                 Secció 11. Comunicació de l’equip docent. 
                 Secció 12. Esmorzars i aniversaris. 
                 Secció 13. Dia de la fruita. 
                 Secció 14. Organització festes i celebracions de centre. 
                 Secció 15. Aparells electrònics i joguines. 
                 Secció 16. Normes d’ús dels espais. 
Capítol  2. Sobre les absències del personal docent. 
Capítol  3. Seguretat, higiene i salut.  
                 Secció 1. Farmaciola.          
                 Secció 2. Administració de medicaments als/les alumnes. 
                 Secció 3. Admissió d’alumnes malalts. 
                 Secció 4. Situació d’emergència. 
                 Secció 5. Seguretat. 
                 Secció 6. Higiene. 
                 Secció 7. Alumnat amb malalties cròniques. 
                 Secció 8. Vacunacions. 
                 Secció 9. Manipulació d’aliments. 
                 Secció 10. Accidents d’alumnes. 
                 Secció 11. Com actuar davant de casos específics. 
                 Secció 12. Actuacions en situació d’emergència. 
Capítol 4. De les queixes i reclamacions. 
                   Secció 1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que 
qüestionin l’exercici professional del personal docent. 
                Secció 2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs. 
                Secció 3. Impugnació de decisions dels òrgans i personal de centre. 
Capítol 5. Serveis escolars. 
                Secció 1. Servei de menjador. 
                Secció 2. Servei d’activitats extraescolars , acollida i casal d’estiu. 
Capítol 6. Gestió econòmica. 
                Secció 1. Pagament 
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                Secció 2. Quota de llibres i material. 
                Secció 3. Quota de sortides i material. 
Capítol 7. Gestió acadèmica i administrativa. 
                Secció 1. De la documentació acadèmica. 
                Secció 2. De la documentació administrativa. 
Capítol 8. Del personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu del 
centre. 
                Secció 1. Del personal administratiu i serveis. 
                Secció 2. Tècnica d’educació en infantil (TEI). 
                Secció 3. Vetllador/a. 
Capítol 9. Personal de consergeria. 
 
TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE. 
Capítol 1. Disposicions generals. 
Capítol 2. Deures i drets dels/les alumnes. 
                Secció 1. Respecte a les normes de convivència. 
                Secció 2. Respecte a l’estudi. 
                Secció 3. Respecte a l’educació, la integritat física i la dignitat personal. 
Capítol 3. Conductes contràries a les normes de convivència. 
                Secció 1. Conductes contràries. 
                Secció 2. Conductes greument perjudicials. 
Capítol 4. Mesures de promoció de la convivència. 
                Secció 1. Introducció. 
                Secció 2. Pla d’acció tutorial. 
                Secció 3. Mediació escolar. 
Capítol 5. Mesures correctores i sancionadores. 
                Secció 1. Àmbit d’aplicació. 
                Secció 2. Circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de 
l’alumnat. 
                Secció 3. Circumstàncies que poden augmentar la gravetat de l’actuació de 
l’alumnat. 
                Secció 4. Mesures correctores. 
                Secció 5. Comunicació als pares, mares o tutors/es legals de l’alumne/a. 
                Secció 6. Òrgan que aplica la sanció. 
                 Secció 7. Mesures correctores en casos d’impuntualitat o faltes 
d’assistència. 

Secció 8. Mesures correctores en cas de conductes greument perjudicials  
per a la convivència al centre. 

                Secció 9. Expedient. 
                Secció 10. Responsabilitat penal. 
                Secció 11. Altres. 
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TÍTOL VI. COL.LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA 
COMUNITAT ESCOLAR. 
Capítol 1. Qüestions generals. 
Capítol 2. Informacions a famílies. 
Capítol 3. Associacions  de famílies d’alumnes (AFA). 
Capítol 4. Carta de compromís. 
Capítol 5. Alumnes delegats/des. 
Capítol 6. Altres procediments de participació. 
                Secció 1. Famílies delegades d’aula. 
 
DISPOSICIONS FINALS. 
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TÍTOL I. GENERALITATS 
 
Les presents normes d’organització i de funcionament  de centre (NOFC) han estat 
elaborades per la comissió d’autonomia (coordinadors/es de cicle i direcció) i amb 
l’aportació i col·laboració  per part del claustre de criteris i propostes que han 
ajudat al desenvolupament d’aquest document propi de centre. 
 
Principis bàsics 
Cal entendre les NOFC com una eina que ha de servir per regular  la vida interna 
del centre, establir i concretar les relacions entre els diferents sectors que formen 
la nostra comunitat educativa. Ens han  de servir per garantir la convivència, 
plasmant les regles que guiïn a tots/es els/les qui (que) d’una manera o d´altra 
participen en l´acte educatiu i garanteixin al mateix temps els drets que igualment 
la legislació vigent els atorgui.  
Les NOFC estructuren normes tècniques, funcionals, pedagògiques i 
administratives . 
Mitjançant les NOFC podem: 

- Proporcionar un marc de referència per al funcionament de la institució  
escolar i per a tots els que la composem. 

- Agilitzar el procés i facilitar la presa de decisions. 
- Dipositar responsabilitat a qui li correspon. 
- Donar suport a la participació dels membres de la Comunitat Educativa. 
- Unificar la informació i fer-la més accessible. 

 
Àmbit d’aplicació 
L’aplicació de les NOFC afecta a tots i totes els/les integrants de la comunitat 
educativa de l’escola Els Pins. El seu àmbit d’aplicació serà: l’edifici propi de 
l’escola i qualsevol lloc o edifici on s’hagués desplaçat la comunitat educativa. 
 
Normativa reguladora 

- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació - LEC 
- Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació - LOE 
- Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia del centres educatius. 
- Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius i 

del personal directiu professional docent. 
- Decret 279/2006. De 4 d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació 

de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, 
derogat parcialment (art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010, d’autonomia 
dels centres educatius.  

- Resolucions que aproven els documents per a l’organització i els 
funcionament dels diferents tipus de centres.   

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
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El director/a de l’escola impulsa l’elaboració de les NOFC , amb la participació del 
claustre, i de les successives  adequacions d’acord amb el projecte educatiu del 
centre, les aprova -prèvia consulta preceptiva al consell escolar- i vetlla per a que 
s’apliquin. 
 
Documents de centre: 

 Projecte Educatiu de centre (PEC) 
 Projecte de direcció (PdeD) 
 Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) 
 Programació general anual de centre (PGA) 
 Memòria anual de centre.(MA) 
 Projecte Lingüístic (PL) 
 Projecte de Convivència (fins al març 2020) 

 
TÍTOL II. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ 

DEL CENTRE 
 
L’estructura de gestió estarà  formada per òrgans de govern unipersonals i 
col·legiats.  
 
Capítol 1. EQUIP DIRECTIU (DAC 102/2010 art.  30.1) 
 
Són òrgans unipersonals el/la director/a, el/la cap d’estudis i el/la secretari/a. 
Tots tres formen l’equip directiu.  
- Equip directiu. (LEC Art. 147; Decret 102/2010 d’autonomia de centres, Art. 35) 
L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones 
membres han de treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. 
Correspon a les persones membres de l’equip directiu la gestió del projecte de 
direcció.  
 
Són funcions de l'equip directiu : 
a. Assessorar el/la director/a en matèries de la seva competència. 
b. Elaborar la programació  general, el projecte educatiu, les NOFC, la memòria 
anual i el pla d’acollida dels alumnes i mestres nouvinguts al centre. 
c. Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els sectors en la 
tasca col·lectiva del centre 
d. Establir els criteris per a l’avaluacio   interna del centre. 
e. Impulsar i determinar el procediment d’elaboracio    i execució del pla d’avaluacio   
interna. 
f. Col·laborar amb l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció 
d'ensenyament. 
g. Elaborar, si escau, el pla estratègic del centre. 
h. Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre.  
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L'equip directiu impulsarà el treball col·laboració dels seus membres com a model 
de treball que pretén que es desenvolupi també en els treball de tots els equips del 
centre. 
 
Capítol 2. ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ  
 
Secció 1. Director/a (LEC art.142) 
Correspon a la direccio   les funcions de representacio  , de direccio   i  lideratge 
pedagògics, de lideratge de la comunitat escolar, d’organitzacio  , funcionament i 
gestio   del centre i de cap del seu personal i totes les que li encomana el Decret 
155/2010 de 2 de novembre, de la direccio   dels centres.   
 
Secció 2. Cap d'estudis  (DAC 102/2010 art 32) 
El  o la cap d'estudis és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no 
superior al del mandat de la direcció, entre el professorat destinat al centre, com a 
mínim , per un curs sencer. 
Correspon al o la cap d' estudis exercir les funcions que li delegui la direcció 
d'entre les previstes a l' article 147.4 de la LEC i totes les altres que li encarregui la 
direcció, preferentment en els àmbits de gestió pedagògica i curricular, 
d'organització, coordinació  i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres 
activitats del centre i d' atenció a l' alumnat, d' acord amb el que prevegi el projecte 
de direcció i s' incorpori a les normes d' organització i funcionament de centre . 
 
Secció 3.  Secretari/a 
El/la secretari/a és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no 
superior al del mandat de la direcció, entre el professorat destinat al centre, com a 
mínim , per un curs sencer. 
Correspon al/ la secretari/a exercir les funcions que li delegui la direcció d'entre 
les previstes a l'article 147.4 de la LEC i totes les altres que li encarregui la 
direcció, preferentment en l'àmbit de la gestió econòmica, documental, dels 
recursos materials i de la conservació i manteniment de les instal·lacions, d'acord 
amb el que prevegi el projecte de direcció i s' incorpori a les normes d'organització 
i funcionament de centre. 
Correspon també al secretari o secretària del centre l'exercici de les funcions 
pròpies de la secretaria del claustre i del Consell escolar del centre, i d' aquells 
altres òrgans col·legiats en què les normes d'organització i funcionament de centre 
així ho estableixin. 
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Capítol 3.  ÒRGANS COL.LEGIATS DE PARTICIPACIÓ 
 
Són  òrgans col·legiats el consell escolar del centre i el claustre de mestres. 
 
Secció 1. Consell Escolar (DAC 102/2010 art. 45 i art.46) 
El consell escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del 
centre. 
Composició: 
a) El director o directora, que el presideix. 
b) El cap o la cap d'estudis. 
c) Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el centre. 
d) Sis representants del professorat s'elegeixen pel claustre. 
e) Sis representants de les famílies, elegits respectivament per ells i entre ells. Un 
d’ells serà nomenat per l’AFA d’entre els seus representants. 
f) Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre 
aquest personal. 
 
- 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. 
- El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total 
de persones membres del consell. 
- El nombre de representants de famílies, en conjunt, no pot ser inferior a un terç 
del total de persones membres del consell.  
- 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. 
 
Funcionament: 
- 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. 
- El consell escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no 
estigui previst s'han d'aplicar les normes reguladores dels òrgans col•legiats de 
l'Administració de la Generalitat. 
- 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. 
- Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és 
possible arribar-hi, la decisió s'adopta per majoria de les persones membres 
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presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria 
qualificada.  
- Els membres del consell escolar poden delegar el seu vot en els supòsits de baixa 
laboral, hospitalització, malaltia greu o incapacitat manifesta per assistir-hi. 
Aquesta delegació de vot s’ha de fer mitjançant escrit adreçat al/la president/a del 
consell escolar en la qual s’ha de fer constar el nom i cognoms de la persona que 
delega el vot i de la persona que rep la delegació, així com la votació en què s’ha 
d’exercir i la durada de la delegació.  
- L’acta de cada sessió s’aprovarà en la següent reunió. El secretari elaborarà l’acta 
amb el vistiplau del/la  president/a del consell escolar i la remetrà per mitjans 
electrònics als membres del consell, els quals tenen 48 hores per manifestar 
objeccions al text.  
- Qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció de la seva intervenció o 
proposta en el termini de 48 hores, sempre que aporti el text que correspongui 
finalment a la seva intervenció.  
- Els membres del consell escolar que discrepin de l'acord majoritari podran 
demanar que consti en acta el seu desacord quedant exempts de la responsabilitat 
legal que pugui derivar-se’n.  
- 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. 
- Perquè una sessió del consell escolar sigui vàlida, als efectes de la celebració de 
sessions, deliberacions i presa d’acords, es requereix  l’assistència del president i 
del secretaria (si s’escau, dels qui els supleixen), i de la meitat, almenys, dels seus 
membres (8 membres).  
- 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. 
- El/la director/a del centre ha d'impulsar estratègies per dinamitzar la 
participació dels diferents sectors de la comunitat escolar, adaptades a les seves 
característiques i particularitats. El grau i la qualitat d'aquesta participació són un 
element clau per assolir un centre educatiu de qualitat. 
Al consell escolar amb data 15/12/2014 s’acorda fer un resum dels temes tractats 
a les reunions de consell escolar i penjar-lo al web de l’AFA i de l’escola.  
 
Actualment , en el sí del consell escolar estan constituïdes  les següents comissions: 
Comissió de menjador: director/a + membre AFA + 1 membre sector famílies + 1 
membre sector mestres. 
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S’acorda que es reunirà mínim un cop a final de curs per fer rendiment de comptes, 
valoració del curs i propostes pel curs vinent. A més a més, es poden fer les 
reunions que es creguin necessàries. 
Comissió permanent: director/a + secretari/a + cap d’estudis + 1 membre sector 
famílies + 1 membre sector mestres.  
Es reuneix quan hi ha necessitat. 
Comissió econòmica:  director/a + secretari/a + 1 membre AFA + 1 membre sector 
famílies + 1 membre sector mestres + 1 membres sector PAS.  
Es reuneix a principis d’any i en funció de les necessitats. 
Comissió de convivència:  director/a + cap d’estudis + 1 membre sector famílies +1 
membre sector mestres.         
Tracta o resol els conflictes amb alumnes, famílies, .... Es reuneix quan es creu 
necessari, en funció de les necessitats. 
 
 Funcions: 
• Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El 
consell escolar ha de ser consultat pel director/a de manera preceptiva per valorar 
la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les 
tres cinquenes parts dels membres.  
• Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de 
funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser 
consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar 
el seu suport per majoria simple dels membres.  
 Aprovar l’horari escolar i les modificacions excepcionals amb el suport favorable 
d’un mínim de tres quartes parts dels membres assistents. 

• Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de 
la resta de documents de gestió del centre. 
• Aprovar les propostes d'acords de corresponsabilitat, convenis, projectes i altres 
acords de col•laboració del centre amb entitats i institucions. 
•  Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 
•  Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del 
director o directora. 
•  Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions de 
l’alumnat. 
• Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries 
i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 
•  Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i 
conèixer l'evolució del rendiment escolar. 
•  Aprovar els criteris de col•laboració amb altres centres i amb l'entorn. 
•  Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.  
 
Renovació dels membres: 
Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es 
renoven per meitats cada dos anys. 
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Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les 
convoca el director o directora del centre públic, amb quinze dies d'antelació, 
dintre del període que fixa el Departament d'Ensenyament. 
Les vacants del consell escolar les ha d'ocupar la següent candidatura més votada 
en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-les, 
romanen sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. El nou 
membre serà nomenat per al temps que li restava de mandat a la persona que ha 
causat la vacant. 
No obstant i prèvia valoració del Consell escolar, poden quedar vacants fins a la 
propera renovació del Consell Escolar, sempre que es mantingui l’equilibri entre el 
sector famílies i el sector mestres. 
La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa el càrrec 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. 
 
Secció 2. Claustre de professors/es ( LEC art. 146) 
El claustre del professorat és l’o rgan de participacio  del professorat en el control i 
la gestio   de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes 
educatius del centre. Es integrat per tot el professorat i el presideix el director o 
directora del centre. 
 
El claustre del professorat té les funcions següents: 
a) Intervenir en l’elaboracio   i la modificació del projecte educatiu. 
b) Designar els/les mestres o els/les professors/es que han de participar en el 
procés de selecció del director o directora. 
c) Establir directrius per a la coordinacio  docent i l’accio   tutorial. 
d) Decidir els criteris per a l’avaluacio   dels/de les  alumnes. 
e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i 
els resultats. 
f)  Elegir els representants del professorat en el consell escolar. 
g) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direccio  , en el 
compliment de la programació general del centre. 
h) Les que li atribueixin les normes d’organitzacio   i funcionament del centre, en el 
marc de l’ordenament vigent. 
i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 
 
El director o directora pot convocar a les sessions del claustre del professorat, 
professionals d’atencio   educativa destinats al centre perquè informin amb relació a 
l’exercici de les funcions establertes per les lletres a, c, d, e, g i h de l’apartat 
anterior. 
El claustre es reunirà preceptivament un cop al trimestre i sempre que el convoqui 
el director/a o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. 
L’assistència a la reunió del claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 
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Funcionament: 
La convocato ria del claustre correspondra   al director/a i haura   de ser acordada i 
notificada amb una antelacio   mínima de 48 hores, excepte en cas d’urgència. A la 
convocatòria s’adjuntara   l'ordre del dia que pot recollir les propostes que 
sorgeixin del cicle, comissions i/o càrrecs. 
El claustre tambe   podra   ser convocat prèvia sol•licitud de, almenys, un terç  dels 
seus membres. En aquest cas, els sol•licitants hauran de proposar l'ordre del dia i 
aportar a l'equip directiu la informacio   necessària sobre els temes a tractar, abans 
de les 4  hores de la celebracio   del claustre. 
El quo rum necessari perque   el claustre estigui vàlidament constituït sera   de 2/3 
dels seus membres. S’esperara   un temps de 5 minuts després de l'hora de la 
convocatòria per determinar si hi ha quo rum. La sessio   es dissoldra   quan faltin 
més d'un terç  dels seus membres. 
De no haver-hi quo rum, el claustre es constituira   en segona convocatòria 24 hores 
després de l'hora assenyalada per la primera. 
L'ordre del dia dels claustres ordinaris comprendra   els següents punts: 
a) Aprovacio   de l'acta del/s claustre/s pendents d’aprovacio  .  
b) Punts de l'ordre del dia a debatre. 
c) Precs i preguntes. 
L’acta de cada sessió s’aprovarà en la següent reunió. El/la secretari/a elaborarà 
l’acta amb el vistiplau del/la director/a i la remetrà per mitjans electrònics als 
membres del claustre, els quals tenen 48 hores per manifestar objeccions al text.  
Qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció de la seva intervenció o 
proposta en el termini de 48 hores, sempre que aporti el text que correspongui 
finalment a la seva intervenció.  
Els acords s'adoptaran per consens. En cas de no arribar-hi i s’hague s de fer 
votacio   es resoldra   per majoria absoluta dels assistents (obtenir més de la meitat 
dels vots). Si cap proposta obte   la majoria absoluta, es repetira   la votacio   i 
s’aprovara   aquella que obtingui la majoria simple (obtenir més vots a favor que en 
contra), previ torn d’intervencions. Dirimira   els empats el vot del/la director/a. 
En l’abse ncia d'un/a mestre/a, el seu substitut/a oficial te  dret a votar sempre i 
quan el titular no sigui present i el tema que s’estigui tractant l’afecti directament. 
Els membres del claustre que discrepin de l'acord majoritari podran demanar que 
consti en acta el seu desacord quedant exempts de la responsabilitat legal que 
pugui derivar-se’n, pero   no de la seva execucio  . 
Tots els mestres poden fer u s de la paraula en el punt de l'ordre del dia que e s 
debat, i tambe   tenen dret a exposar precs, formular preguntes i presentar 
propostes. 
Tota intervenció s’haurà d’ajustar a la proposta objecte del debat. 
Exhaurides les intervencions reglamentàries, es procedirà a la votació, sense poder 
tornar a començar el debat un cop conegut el resultat de la votació. 
Les votacions es podran realitzar a ma  alçada o secreta en funció del tema a 
tractar, a demanda dels membres del claustre i/o la normativa vigent. 
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Capítol 4.  CONSELL DE DIRECCIÓ (DAC 102/2010 art. 37) (LEC art.147) 
 
El Consell de direcció estarà constituït pels membres de l' equip directiu i pels 
quatre coordinadors/es de cicle: infantil, inicial, mitjà i superior. Es reuneix 
setmanalment, de manera habitual. 
a) Els centres públics, en exercici de llur autonomia, poden constituir un consell de 
direcció, integrat per membres del claustre de professorat d'entre els que tenen 
assignades o delegades tasques de direcció o coordinació. 
b) En l'aplicació del projecte de direcció, i per aprofundir en la pràctica del 
lideratge distribuït, el director/a pot constituir un consell de direcció.  
c) Correspon al director/a nomenar i fer cessar els membres de l'equip directiu i 
del consell de direcció.  
 
Funcions:  
a) Assessorar en la creació dels diferents documents d'autonomia de centre que 
són la base organitzativa i funcional del centre : projecte educatiu, normes 
d'organització i funcionament de centre i carta de compromís. 
b) Decidir conjuntament aspectes pedagògics i de funcionament del centre. 
c) Vetllar pel bon funcionament del centre,  
d) Ser un bon canal de comunicació per a la resta dels membres del claustre, 
informar, assessorar, recollir impressions, opinions...de la resta dels membres del 
centre. 
e) I totes aquelles, les quals prevegi l'equip directiu, que són importants i afecten 
directament a les funcions establertes. 
Les persones que formin part del consell de direcció, seran nomenades per un curs, 
renovable a l'acabament de cada any escolar. 
Els temes a tractar al consell de direcció es relacionen en un drive compartit amb 
els quatre coordinadors de cicle. La direcció del centre serà l’encarregada 
d’especificar els temes que es volen tractar i es farà públic als coordinadors de 
cicle el divendres a la tarda (4  hores d’antelació). 
Els dilluns es reunirà el consell de direcció i, una vegada tractats els temes, els 
coordinadors els exposaran en les reunions de cicle. 
La devolució dels acords i de les informacions tractades als diferents cicles es 
parlarà a l’iniciar cada nou  consell de direcció. 
 
Capítol 5. ÒRGANS  UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ (Article 41 Decret 
102/2010 d102/2010 /2010 010 2/20) 
 
Són òrgans unipersonals de coordinació:  els/les coordinadors/es de cicle, el/la 
coordinador/a d'informàtica, el/la coordinador/a lingüístic, el/la coordinador/a 
de prevenció de riscos laborals.  
 
Secció 1. Coordinadors de cicle:  
S’estableix un coordinador/a per a cada cicle (C Infantil., CI, CM i CS)  
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Li corresponen amb caràcter general les següents funcions:  
a) Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de 
l'educació infantil i l'educació primària, segons correspongui, sota la dependència 
del/la cap d’estudis.  
b)Convocar les reunions del seu cicle, presidir-les, fer el resum escrit dels acords, 
donar-lo a conèixer al/a la cap d'estudis, i fer-ne el seguiment.  
c)Fer la representació davant dels altres òrgans de l’escola  
d) Formar part del consell de direcció, unificant criteris d’actuació i ser el portaveu 
en el seu cicle.  
e)Vetllar per l’acompliment de la normativa del centre.  
f)Vetllar per la consecució dels objectius proposats en el Pla de Cicle i de centre  
g)Fer les diligències necessàries per gestionar les activitats i gestions pròpies  que 
s'organitzin a nivell de cicle.  
 
El cicles es reuneixen un cop a la setmana. D’aquestes reunions, queda redactada 
un acta, amb les aportacions, esmenes i decisions preses. 
Les decisions es prenen per consens i si no s’arriba a un acord, per majoria de 
cicles. 
 
Secció 2.  Coordinador/a d’informàtica  
Són funcions del/la coordinador/a d'informàtica :  
a) Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i 
optimització dels recursos informàtics i per adquirir-ne de nous.  
b) Vetllar pel manteniment de les instal•lacions i els equipaments informàtics i 
telemàtics del centre.  
d) Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i 
equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la 
seva formació permanent en aquest tema.  
e) Aquelles que el/la director/a li encomani en relació amb els recursos 
informàtics i telemàtics o que li pugui atribuir el Departament d'Educació.  
f) Tenir actualitzat el Pla TAC del centre. 
 
Secció 3.  Coordinador/a lingüístic/a 
Són funcions del/la coordinador/a lingüístic :  
a) Assessorar l'equip directiu en l'elaboració del projecte lingüístic.  
b) Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en l'elaboració del 
projecte curricular del centre, d'acord amb els criteris establerts en el projecte 
lingüístic.  
c) Assessorar l'equip directiu en la programació de les activitats relacionades amb 
la concreció del projecte lingüístic inclòs en la programació general del centre i 
col•laborar en la seva realització.  
d)Aquelles que el/la director/a del centre li encomani en relació amb el projecte 
lingüístic o que li pugui atribuir el Departament d’Educació.  
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Secció 4.  Coordinador/a de riscos laborals 
Són funcions del/la coordinador/a de prevenció de riscos laborals:  
a) Promoure i coordinar, segons les directrius i objectius de la direcció del centre i 
la guia de la secció de prevenció de riscos laborals de la delegació territorial, les 
actuacions en matèria de salut i seguretat del centre. Així mateix, promoure l'ús 
dels equips de treball i protecció i fomentar l’interès i la cooperació de les 
treballadores i treballadors en l’acció preventiva.  
b) Promoure, molt especialment, les actuacions preventives bàsiques, com l’ordre, 
la netedat, la senyalització i el manteniment general, i efectuar-ne el seguiment i 
control.  
c) Col•laborar en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre, 
atenció a queixes i suggeriments i registre de dades.  
d) Col•laborar en les implantacions del pla d’emergència i en les actuacions que 
se’n deriven.  
 
Es nomena per exercir les funcions de coordinadors, prioritàriament els 
funcionaris docents en servei actiu i amb destinació definitiva al centre.  
Els coordinadors de cicle són nomenats pel/la director/a. 
El nomenament dels coordinadors abasta, com a màxim, fins la data de la fi del 
mandat del/la director/a.  
El/la director/a pot acceptar la renúncia motivada o aprovar el cessament dels 
coordinadors abans de la finalització del període per al qual havien estat 
nomenats, una vegada escoltat l'equip de cicle, i amb audiència de l'interessat.  
Del nomenament o cessament, segons correspongui, del/la coordinador/a de cicle, 
el/la director/a n'informarà el consell escolar del centre i la delegació territorial. 
 
 

TÍTOL III. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
 
 
Capítol 1. ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT (DAC 102/2010 art.22.1) 
 
Secció 1. Equips docents/de cicle.  
Cada cicle està format  per tots/es els/les mestres que imparteixen docència als 
alumnes d’un  mateix cicle. Els especialistes que fan classe a cicles diferents 
quedaran adscrits a un d’ells, en funció de la quantitat d’hores que imparteixin 
docència i de l’equilibri numèric dels cicles, a principi de curs, malgrat puguin 
incorporar-se a d’altres cicles de forma puntual. Constitueixen la unitat bàsica 
d'organització pedagògica en matèria de programació i avaluació. Hi ha els 
següents cicles:  
- Cicle Educació infantil: P3, P4 i P5  
- Cicle Inicial: 1r i 2n  
- Cicle Mitjà: 3r i 4t  
- Cicle Superior: 5è i 6è 
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Els centres que hagin pres decisions en matèria d'organització en el marc de les 
disposicions transitòries primera.2 i segona.1 del Decret 102/2010, poden 
adaptar-hi les funcions i la denominació dels òrgans unipersonals de direcció i de 
coordinació que els corresponen, respectant, en tot cas, la denominació de 
director, secretari i cap d'estudis i les funcions que corresponen a aquests tres 
òrgans segons el Decret 102/2010, així com l'obligació que té el centre de designar 
un coordinador de prevenció de riscos laborals.   
“Disposicions transitòries :  
Primera. 2. En el termini de quatre anys des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, els 
centres han d’haver adaptat a les previsions d’aquest Decret la resta de les seves 
normes d’organització i funcionament.  
Segona.1. Els centres públics actualment en funcionament han d’adaptar 
gradualment la seva estructura organitzativa a les previsions d’aquest Decret, 
d’acord amb el seu projecte educatiu i les concrecions del projecte de direcció, en el 
termini de quatre anys a què fa referència l’apartat segon de la disposició transitòria 
primera.” 
 
Són funcions dels equips de cicle :  
a) Coordinar l'organització  i el desenvolupament dels ensenyaments propis del 
cicle, com a criteri prioritari.  
b) Formular propostes relatives als projectes educatiu i curricular del centre i a la 
programació general.  
c) Portar a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes, constituïts  en 
comissions d'avaluació presidida pel/la cap d’estudis, per a l'avaluació i promoció 
dels alumnes que finalitzen un cicle.  
d) Col·laborar en l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció 
d'ensenyament. 
e) Harmonitzar la metodologia i l'avaluació que s'ha d'emprar en el cicle, d'acord 
amb els criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els resultats.  
f) Fer el seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge dels diferents grups 
d'alumnes, especialment dels aspectes relacionats amb l'atenció a la diversitat de 
necessitats dels alumnes, i en concret dels alumnes amb necessitats educatives 
especials i/o dificultats d'aprenentatge. 
g) Planificar, analitzar i revisar els agrupaments d'alumnes, els processos de 
recuperació i l'atenció individualitzada, i els recursos esmerçats.   
h) Harmonitzar el pla d'acció tutorial i l'orientació dels alumnes i el traspàs 
d'informació a les famílies d'acord amb els criteris fixats en el projecte educatiu i 
revisar-ne els resultats. 
j) Fer operatius en el cicle tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i 
funcionament dels ensenyament en el cicle : sortides, celebracions, activitats 
complementàries, etc.  
k) Coordinar-se amb els professionals de suport que intervenen en el procés 
educatiu dels alumnes del cicle.   
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l) 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. 
m) Plantejar a la direcció del centre les propostes de formació permanent del 
professorat vinculades als interessos i necessitats del cicle i amb implicació a nivell 
de centre.    
n) Formular propostes amb el/la cap d'estudis en l'elaboració dels horaris de les 
activitats dels alumnes, tenint en compte els recursos humans i materials 
disponibles i d'acord amb criteris pedagògics.  
o) Plantejar i orientar les reunions amb les famílies  dels alumnes, especialment 
amb aquelles que són noves al centre o els fills/es de les quals finalitzen 
l’escolaritat.  
p) Totes aquelles relacionades amb els processos organitzatius del cicle, així com 
les que d'acord amb la funció general, i aquelles que l'equip directiu consideri. 
q) Acollir el professorat nou introduint-lo en la cultura, costums i hàbits del centre, 
facilitant-li materials i/o formació per tal que pugui integrar-se plenament i 
participar activament a l’escola.   
 
Els equips de cicle es reuneixen setmanalment i sempre que els convoca el/la 
coordinador/a o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres.  
 
Cada cicle, comparteix unes carpetes de nivell (carpeta verda), on es deixa 
guardada tota la documentació  general de centre, circulars, models de documents, 
objectius de nivell, de cicle… i tota aquella documentació important que cada cicle 
necessita per el bon funcionament del mateix; d’aquesta manera  tothom té 
recollida i a mà les informacions d’interès. 
A més a més, cada grup-classe té una carpeta d’aula (carpeta taronja) on es recull 
tota la informació específica d’aula i de seguiment de l’alumnat. Aquesta carpeta es 
traspassa cada curs al tutor/a que assumeix l’aula i acompanyarà al grup, en tota la 
seva escolaritat. 
Els/les mestres nous/ves que arribin al centre, tindran tota la informació 
centralitzada i al seu abast. Cada juny aquestes carpetes s’han de desar al despatx 
degudament complimentades i l’equip directiu actualitzarà la documentació 
pertinent. 
 
Secció 2. Actes de cicle 
Es farà servir el suport virtual drive per compartir l’acta amb les/els 
coordinadores/s i cada cicle tindrà un color per les seves aportacions (superior en 
verd, mitjà en vermell, inicial en taronja i infantil en blau) 
Aquest document serà compartit per l’equip directiu i coordinadors/es. Cada 
coordinador deixarà per escrit els acords presos , aportacions o esmenes del seu 
cicle. Aquest document passarà a ser l’acta del cicle i passarà a ser document de 
centre. 
Els coordinadors/res passaran un acta específica del seu cicle i de les 
coordinacions setmanals. Aquestes s’enviaran per correu electrònic. 
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Les ordres del dia seran enviades per l’equip directiu als coordinadors/es 4 h 
abans de la reunió. S’elaborarà un document google drive en el moment del 
desenvolupament de la reunió, que serà el document que passarà al cicles i en el 
qual es recolliran totes les opinions, esmenes i propostes dels cicles. 
Aquesta acta arribarà de manera simultània a l’equip directiu que es reunirà un 
cop per setmana per estudiar i valorar l’opinió i propostes dels cicles. 
 
Secció 3. Sortides, activitats i material de cicle 
Les sortides les gestionarà cada coordinador/a. Aquests/es han de lliurar una 
planificació amb les sortides programades i pressupostades (consensuades a cicle) 
abans de la primera setmana d’octubre a la secretaria del centre, recollida 
mitjançant document google. 
 
La secretària serà l’encarregada de demanar tots els autocars de l’escola i de 
realitzar els tràmits necessaris pel pagament de les sortides. 
Amb aquelles famílies que per una situació econòmica difícil no pot accedir al 
pagament de les sortides, la secretària juntament amb el/la director/a del centre 
cercaran la millor solució possible, conjuntament amb la família.  
A principis de curs es passarà llistat als/ a les  tutors/res perquè es porti el control 
d’assistència a les sortides i activitats per poder fer el retorn econòmic 
proporcional (en cas de no assistir i que l’empresa concreta els torni) a final de 
curs. Només es tornarà l’import reemborsable a aquells alumnes que justifiquin la 
seva absència per motius mèdics i/o legals. 
 
La Cap d’Estudis s’encarregarà de demanar el monitoratge necessari per les 
sortides en les reunions periòdiques que tindrà amb l’empresa de menjador i 
monitoratge. També s’encarregarà de passar la llista a la coordinadora de 
menjador que informarà a la cuina. 
Des de la Secretaria del centre també es traspassarà la informació sobre les 
sortides amb autocar a la Guàrdia Urbana. 
 
En cas d’alumnes amb necessitats educatives especials: el/la tutor/a ha  de 
contactar prèviament amb la persona responsable de la sortida per avisar i 
verificar si hi ha algun tipus d’adaptació o mesura per posar en pràctica.   
El  material també serà responsabilitat de cada cicle. El/la coordinador/a serà 
l’encarregat/da de fer les comandes i de revisar que el material que han portat 
estigui correcte mitjançant l’albarà. Un cop comprovat passarà l’albarà a la 
secretària per tal de comparar aquest amb la factura quan arribi. Aquest 
funcionament serveix per les empreses que serveixen directament a l’escola: 
Audiocerver, Abacus, Anbo i Macro Paper. 
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Les compres fetes fora de l’escola estan limitades a una sèrie d’establiments que 
permeten que el personal no hagi d’avançar els diners; aquests són: Eroski, Bazar 
Riera, copisteria The Print Machine, fotografia Il·lògic i forn El Pla, entre d’altres. 
El/la mestre/a entregarà una còpia del tiquet o la mateixa factura a la secretaria 
per a què aquesta pugui fer el pagament corresponent.   
Per aquelles famílies que, per una situació econòmica difícil, no poden accedir al 
pagament del material, el/la secretari/a juntament amb el/la director/a del centre 
cercaran la millor solució possible, conjuntament amb aquestes. Aquest fet 
s’informarà a la Comissió Social i als tutors/es. 
 
Secció 4. Comissions d’avaluació 
Les comissions d'avaluació són formades per tots els mestres que exerceixen en el 
cicle i presidides pel/per la cap d’estudis o la persona en la que delegui. 
 Les funcions de les comissions d'avaluació són:  
a) Analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne/a. 
b) Establir, si escau, mesures d'adequació i reforç.  
c) Proposar la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació que 
convinguin per a les activitats educatives del cicle.  
d) Realitzar una valoració final per àrees i global,  del progrés de cada un dels 
alumnes en finalitzar el cicle.  
e) Decidir si els alumnes promocionen de nivell  o hi resten un any més, en els cas 
que no hagin  assolit completament  els objectius del curs. Per a prendre aquestes 
decisions, es tindran en compte els criteris recollits en el document “criteris de 
retenció en un nivell escolar”. 
f) Explicitar les activitats que convenen en el cicle següent per assolir els objectius 
del cicle anterior,  per a aquells alumnes que hagin passat de cicle, havent assolit 
de forma incompleta els objectius del cicle anterior.  
g) En finalitzar cada cicle, aprovar la proposta de distribució de l’alumnat dels dos 
grups del mateix nivell, feta pels tutors/es i membres del cicle, per tal de 
compensar les diferències que s’hagin pogut produir i d’afavorir la cohesió social 
entre l’alumnat.   
 
Les comissions d’avaluació de primària es reuniran com a mínim un cop al 
trimestre. A educació infantil es farà dos cops al curs (gener- juny). 
Sempre que sigui necessari i com a mínim un cop al trimestre a educació infantil es 
faran sessions on s'establiran les mesures d'adequació, la modificació d'estratègies 
i els ajustaments de programació que convinguin per a les activitats educatives del 
cicle. 
 
A les actes de les  sessions trimestrals s'haurà d'explicitar: valoració general dels  
alumnes en l’àmbit  curricular, social i personal, la relació d'alumnes que presenten 
dificultats  (tant per AACC com per no assolir els objectius mínims de cicle) i les 
mesures de reforç i adequació preses, així com les modificacions en la programació 
i estratègies d'intervenció proposades pels mestres, propostes de millora si és el 
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cas, alumnes susceptibles de SEP i d’estudi assistit, així com, les dinàmiques 
d’aules. En la sessió següent s'haurà de fer el seguiment del grau de compliment 
dels acords presos.  
A l’acta de la darrera sessió d'avaluació de cada curs o nivell es farà constar la 
valoració quantitativa  final de les àrees, la valoració global del progrés de cada 
alumne/a i la proposta de promoció o retenció de l'alumne/a en el cicle. Igualment, 
i per als alumnes que passen de cicle sense haver-ne assolit tots els objectius, 
s'hauran de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els 
objectius del cicle anterior.   
La proposta de distribució d’alumnes entre els dos grups del cicle següent es 
portarà a terme a finals de juny.  
 
Secció 5. Funcionament actes comissió avaluació  
Amb una antelació mensual (pot variar per calendari), s’obriran les actes de les 
comissions d’avaluació amb un únic document, compartit al drive. Cada grup 
tindrà la seva acta corresponent, on tots els mestres que intervenen al grup 
(tutor/a, reforç, especialistes) ompliran amb les seves valoracions abans de la 
reunió de junta (24h mínim). 
Un cop efectuades les comissions, aquestes seran tancades i revisades pel 
tutors/es de cada grup (secretari de la comissió) i la cap d’estudis farà les còpies 
pertinents que seran signades pel tutor/a  i cap d’estudis. El tutor/a desarà a la 
carpeta d’aula (taronja) l’última acta de comissió d’avaluació de cada curs. 
 
Secció 6. Informes trimestrals 
A l’educació primària s’elaboren mitjançant l’aplicació informàtica ESFERA. 
S’entrega a les famílies un informe al final de cada trimestre. 
El model d’informes estarà desat i actualitzat a la carpeta pedagògica de cada nivell 
i digitalitzat a la carpeta /p/ de cicles. 
 
Valoracions i ítems consensuats a claustre per avaluar: 

- Àrees instrumentals: AE (assoliment excel·lent)/AN (assoliment 
notable)/AS (assoliment satisfactori)/NA (No assolit). 

- Continguts àrees: AE (assoliment excel·lent)/AN (assoliment notable)/AS 
(assoliment satisfactori)/NA (No assolit). 

- Actituds: positiva/ adequada/a millorar 
Hi ha un full en els informes perquè les famílies el tornin signat conforme l’han 
rebut. Cada tutor/a els ha de recollir i baixar a l’administrativa per a guardar-lo 
amb la còpia de l’informe. 
 
A l’educació infantil els informes s’elaboren amb un sistema propi. S’entreguen dos 
informes al llarg del curs escolar, el primer al mes de febrer i el segon al mes de 
juny . El model d’informes estarà desat i actualitzat a la carpeta pedagògica de cada 
nivell i digitalitzat a la carpeta /p/ de cicles. Qualsevol canvi i/o modificació 
s’haurà de consensuar en cicle. 
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Els informes de primària i infantil es guardaran a l’historial dels/de les alumnes. El 
tutor/a una vegada revisat i signat i abans d’entregar a les famílies, els farà arribar 
a l’administrativa que fotocopiarà i arxivarà. 
 
Secció 7. Permanència d’un curs més al cicle o etapa 
L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels i de les alumnes serà contínua i 
global i es durà a terme en referència als objectius que marca el currículum. 
L’avaluació del procés d’aprenentatge dels/de les alumnes serà efectuada per 
tots/es els/les mestres que hi intervenen i les decisions es prendran  en l’àmbit de 
la Comissió d’Atenció a la Diversitat a proposta de la comissió d’avaluació, seguint 
el següent procés: 
-Tutor/a, assessorat per l’EAP i altre personal psicopedagògic que intervingui amb 
l’alumne/a, presentarà la proposta en la comissió d’avaluació abans del període de 
preinscripció, sempre amb la informació prèvia a les famílies. 
-La mestra d’EE portarà a la CAD aquesta proposta  per a donar-li el vistiplau.  
 
El/la mestre/a tutor/a coordinarà les informacions, actuacions i decisions respecte 
a l’avaluació de l’alumne. També es valorarà el grau de relació i integració de 
l’alumne/a. I l’actitud dels pares vers la repetició. La última decisió sempre la té la 
comissió d’avaluació amb l’aprovació de la CAD.  
 
Sección 8. Avaluacions inicials i finals internes i externes 
Les avaluacions internes del centre es porten a terme en els mesos d’octubre i 
maig. 
Educació Infantil: 
P3: A inici i final de curs: Expressió oral, quinzet i esquema corporal 
       A final de curs: Escriptura i fonètica. 
P4: A inici i final de curs: Escriptura, quinzet, esquema corporal i fonètica 
       A final de curs: Lectura. 
P5: A inici i final de curs: Escriptura, lectura, quinzet, esquema corporal i fonètica 
Cicle Inicial: Quinzet i PACBAL 
Cicle Mitjà i Superior: Prova competencial de problemes, càlcul global quinzet, 
prova expressió escrita, prova comprensió lectora i velocitat lectora. A 4t avaluació 
final: prova d’avaluació diagnòstica. 
Les avaluacions externes venen donades pel Departament d’Ensenyament. 
Actualment es realitzen les proves de competències bàsiques a sisè al 3r trimestre 
(abril o maig). 
 
Secció 9. Comissions 
Amb la disminució de les hores de coordinació en els/les mestres, la direcció cada 
any escolar farà un anàlisi de les comissions que cal conservar per la PGA i decidirà 
si es constitueixen o no, prèvia valoració per part dels cicles i consensuat amb el 
consell de direcció. Les distribuirà als equips de cicle i/o al personal docent que 
adquiriran responsabilitats específiques. 
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Les comissions son òrgans pedagògics de coordinació, que formen part del 
projecte educatiu del centre. El seu bon funcionament enriqueix i potencia la línea 
pedagògica i organitzativa. 
El sistema de treball de les comissions és a partir d’assignació de tasques. Cada 
integrant té una feina en concret, de forma fixa o bé rotativa fins una “x” quantitat 
de temps. 
 
Comissió TAC:  comissió específica per a l’impuls de l’ús de les TAC al centre i a  les 
aules. En formen part  el coordinador/a TAC i un representant de cada cicle. És una 
comissió obligatòria i imprescindible. 
És la comissió de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement i està 
directament lligada amb les necessitats del coordinador/a d’informàtica, qui anirà 
establint l’ordre de treball relacionada amb el manteniment d’equips informàtics, 
equips audiovisuals, etc i els recursos TIC. Aquesta comissió té dues vessants 
treballar sobre la competència del processament de la informació i la competència 
digital. El coordinador/a de la comissió és el coordinador/a d’informàtica. 
 
Funcions de l’equip de la comissió TAC:  
a) Definir el pla de treball (PGA) i presentar la seva valoració trimestral al/ a la cap 
d’estudis en el que haurà de constar totes les tasques realitzades.  
b) Mantenir l’equip informàtic. Detectar d’incidències i resoldre els problemes a 
nivell usuari. 
c) Crear i actualitzar l’inventari  del material digital de l’escola. 
d) Actualitzar i mantenir  la pàgina web de l’escola. Es farà des de la Comissió TAC 
(hi ha un acord mínim d’una entrada al mes). 
e) Elaborar  material de reforç i ampliació pels alumnes: per potenciar l’ús de 
l’ordinador dins de l’aula, per facilitar recursos a l’alumnat per reforçar i ampliar 
continguts, buscar recursos i penjar-los a la web de l’escola  enllaços a quaderns 
virtuals, activitats clics... 
f) Organitzar els recursos materials i humans prèviament a les festes, pel que a  la 
captació (vídeo i fotografia) i edició d’imatges i vídeos de les festes escolars. 
 
Comissió CAD, (Pla d’atenció a la diversitat aprovat a claustre a data 25-6-14 i en 
Consell Escolar a data 26-6-14). 
Formada per una persona de l’equip directiu, mestres d’EE, psicopedagog/a de 
l’EAP i els coordinadors de cicle. És una comissió obligatòria i imprescindible. 
La CAD és la Comissió d’Atenció a la Diversitat de l’escola que té la tasca de 
planificar i fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme per atendre la 
diversitat de necessitats educatives de l’alumnat. 
La CAD es convoca mensualment i sempre que es valori des de la direcció, EAP i 
MEE. 
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Comissió social (pla d’atenció a la diversitat aprovat a claustre a data 25-6-14) 
Actualment formada per una persona de l’equip directiu, psicopedagog/a de l’EAP, 
treballadora social de l’EAP i secretari/a del centre. És una comissió obligatòria i 
imprescindible. 
La comissió social és un espai interdisciplinari que sorgeix de la Comissió 
d’Atenció a la Diversitat, on es recullen les demandes detectades a l’escola o en 
altres serveis, sobre problemàtiques socials que s’hi manifesten, i on es fa una 
anàlisi i reflexió per tal de consensuar el diagnòstic, delimitar la intervenció i 
establir un procés de seguiment. 
 
Comissió LIC. El seu seguiment és anual, la seva constitució i funcionament és 
obligatòria i imprescindible. És la que regeix , organitza, prioritza i desenvolupa la 
metodologia, i necessitats de l’aprenentatge de la primera llengua estrangera: 
anglès.  
Funcions: 

- Elaborar un projecte d’anglès d’escola, amb continuïtat i marcant una línia 
de treball unificada i coherent. 

- Valorar i incorporar projectes i actuacions encaminades a crear un bon 
sistema d’immersió en la llengua esmentada. 

- Crear font de recursos i material d’escola. 
- Altres comissions que es formaran segons necessitats i prioritats: 

1. Comissió biblioteca 
2. Comissió imatge del centre 
3. Comissió de ciències. 
4. Comissió d’atenció a la diversitat. 
5. D’altres. 

Les comissions que es creïn segons necessitats del curs escolar tindran reflectits 
els seus objectius de treballs (durada anual) a la PGA. Presentaran la seva valoració 
trimestral al/ a la cap d’estudis en la que haurà de constar totes les tasques 
realitzades. 
 
CAPÍTOL 2.  ORGANITZACIÓ ALUMNAT (DAC 102/2010 art.22.1) 
 
L’alumnat s’organitza en grups-classe, els quals tindran com a referència una/ 
tutor/a.  
Quan els alumnes s’incorporen a l’escola a P3 es distribuiran, a partir d’un període 
d’adaptació inicial, en els dos grups de manera que aquests quedin equilibrats en:  
a) Nombre total d’alumnes. 
b) Nombre de nens i nenes. 
c) Nombre d’alumnes que han anat a l’escola bressol. 
d) Data de naixement dels alumnes (grans i petits als dos grups). 
e) Nombre d’alumnat estranger. 
f) Necessitats educatives especials. 
g) Llengua materna 
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Per a la resta de nivells, quan hi hagi incorporacions un cop començat el curs, 
s’equilibraran en número d’alumnes els dos grups del mateix nivell. La pertinença 
de l'alumnat a un mateix grup-classe serà estable durant un cicle escolar complet. 
No obstant, es podrà proposar un canvi durant el cicle per qüestions objectives 
d'aprofitament escolar o per transacció i acord amb la família, en interès de 
l'alumne/a o grup classe. També, quan correspongui a una mesura disciplinària, de 
manera puntual. 
* A final de cada cicle es barrejaran els alumnes dels dos grups del mateix nivell 
equilibrant-los, atenent el punts a, b, e, f a més de tenir en compte el seu rendiment 
acadèmic i aspecte personal i social (en procés de valoració per part de l’equip 
docent) 
En situacions on membres de la mateixa família puguin coincidir en el mateix 
nivell (bessons, cosins...), l’equip docent farà una valoració acurada de la situació 
tenint en compte la informació corresponent aportada per la família i la valoració 
pedagògica docent. 
 
Secció 1.  Atenció a la diversitat (DAC 102/2010 art. 22.1 i 2) 
(pla d’atenció a la diversitat aprovat a claustre a data 25-6-14) 
 
CAPÍTOL 3.  ACTUACIÓ EDUCATIVA GLOBALITZADA SOBRE L'ALUMNAT.  
 
Qualsevol mestre de l’escola té la responsabilitat de portar a terme els acords 
presos en claustre davant de tots els alumnes del centre.  
Tot el professorat que imparteix docència en un grup-classe ha d’adaptar-se als 
acords del cicle pel que fa a actuacions, prioritats i maneres de fer per tal de donar 
coherència al procés educatiu, tenint en compte les particularitats del grup.   
Els tutors són els responsables de definir les estratègies que s’utilitzaran amb el 
grup i tot el professorat implicat ha d’anar a una per aplicar-les i assolir els 
objectius pretesos.  
 
Secció 1. Acció i coordinació tutorial. (Decret 102/2010, articles 38, 39)  
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/a tutor/a 
quan correspongui.  
 
Cada unitat o grup d'alumnes té un/a mestre/a tutor/a, amb les següents funcions:  
a) Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels 
alumnes.  
b) Coordinar la coherència de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i les 
activitats d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés 
d'ensenyament del seu grup d'alumnes.  
c) Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions 
d'avaluació.  
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d) Vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació 
i de la comunicació d'aquests a les famílies o representants legals dels alumnes. 
e) Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica dels alumnes.  
f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb les famílies dels alumnes o 
representants legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva 
participació en les activitats del centre. 
g) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les 
activitats del centre. 
h) Participar en l'avaluació interna del centre. 
 i) Aquelles altres que consideri el/la director/a o li atribueixi el Departament 
d’Ensenyament.   
 
L'exercici de les funcions del tutor/a és coordinat pel/la cap d’estudis.   
El nomenament i cessament  dels tutors/es correspon al director/a. 
El nomenament s'efectua per un curs acadèmic. El/la director/a del centre pot 
deixar sense efecte el nomenament del/ de la mestre/a tutor/a a sol·licitud 
motivada de l'interessat/da o per pròpia decisió, una vegada escoltat el claustre de 
professors/es i amb audiència de l'interessat, abans que finalitzi el termini per al 
qual havia estat  nomenat/da. Del nomenament i cessament, segons correspongui, 
dels mestres tutors/es, el/la director/a n'informa el consell escolar del centre. 
Sempre que l'organització del centre ho permeti i es pugui donar resposta als 
requeriments del projecte educatiu, el/la director/a procurarà que les promocions 
d'alumnes tinguin el/la mateix/a tutor/a al llarg de tot un cicle. Tanmateix es 
vetllarà per tal que no coincideixin dos mestres nous/ves en dos grups paral·lels.   
 
Secció 2. Mestres especialistes.  
Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com l'educació 
infantil i l'educació especial, seran assignades preferentment als mestres que 
disposin de l'especialitat corresponent.   
La direcció pot assignar àrees d'especialitat a mestres no especialistes sempre que 
comprovi que tenen l'adequada titulació, formació o experiència.  
Qualsevol especialista també podrà assumir una tutoria com a mestre de primària, 
quan les necessitats del centre així ho requereixin. Cada dos cursos, en cas 
necessari, canviarà l’especialitat escollida, sempre i quan hi hagi dos dotacions de 
l’especialitat en concret. 
Els/les mestres especialistes poden intervenir al segon cicle d'educació infantil.  
Els/les mestres especialistes d'educació especial centraran la seva intervenció en 
els àmbits següents:  
a. Atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials.  
b. Prioritzar l'atenció de l’alumnat que presenta disminucions greus i permanents.   
c. Prioritzar l'atenció de l’alumnat que presenta dificultats d'aprenentatge i 
mancances degudes a la situació sociocultural de les famílies. 
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d. Participar en l'elaboració dels PI (pla individualitzat), conjuntament amb els/les 
mestres tutors/es i amb la col·laboració de l'EAP (Equip d’Assessorament 
Psicopedagògic). 
L'atenció als alumnes per part dels mestres especialistes en educació especial es 
podrà dur a terme de diferents formes, no necessàriament excloents :  
a. Col·laborar amb els/les mestres tutors/es en l'elaboració de materials específics 
i/o adaptats. 
b. Intervenir dins l'aula ordinària, conjuntament amb el/la tutor/a, per oferir una 
atenció més individualitzada a l’alumnat que ho requereixin.  
c. Intervenir en situacions escolars de treball individual o de petit grup fora de 
l'aula ordinària.   
 
Les funcions dels especialistes són: 
a) Coordinar les activitats curriculars de l’especialitat. 
b) Impartir les classes a l'educació primària i ed. infantil, atenent a les dedicacions 
horàries establertes. Si l'especialista no pot impartir amb intervenció directa totes 
les hores destinades a l'àrea, haurà d'assessorar i supervisar convenientment el 
mestre/a no especialista que s'encarregui de les hores restants. 
c) Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter 
d'especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de 
mestre/a.     
 
Secció 3. Altres 
 -  Deures:  L’alumnat pot dur feines per a fer a casa seguint aquests criteris: 
 - Sempre que no hagi acabat la feina prevista  a la classe o sigui una feina 
d'ampliació (biblioteca, internet, experimentacions,...).  
- Sempre que, atenent la diversitat, la mestra o mestre cregui necessari un reforç 
en algun aspecte acadèmic. 
 - La feina de casa mai suposarà un avenç del programa escolar, sinó un 
reforçament dels aspectes treballats a classe.    
 

TÍTOL IV. FUNCIONAMENT DE CENTRE 
 
CAPÍTOL 1.  ASPECTES GENERALS 
 
Secció 1. Horaris generals de centre i calendari escolar. 
 
- Calendari escolar 
El centre ha d’atenir-se al calendari escolar per a cada curs que s’aprovi amb 
caràcter general per a tots els centres educatius no universitaris i que regula, entre 
d’altres, les dates d’inici i acabament de les activitats dels professors/es, les dates 
d’inici i acabament de les classes, l’horari dels diferents ensenyaments i les 
vacances escolars i els dies festius. Aquest calendari romandrà al tauler d’anuncis i 
al blog de l’escola. 
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- Horaris del centre 
Segons aprovació del consell escolar del centre l’horari de l’escola és: 
Matí: 9:00h-12:30h 
Tarda: 15:00h-16:30h 
Dos minuts abans de les 9:00h l’escola obrirà la porta d’Ed. Infantil i a les 9:00h 
s’obrirà la porta d’Ed. Primària. Els dies de pluja s’obriran les portes cinc minuts 
abans de les 9:00h i els alumnes entraran a dins dels porxos acompanyats dels 
familiars, sense pujar a classe abans que soni el timbre. Primer pujarà l’alumnat de 
Primària i seguidament Ed. Infantil. Aquells alumnes que arribin tard s’esperaran 
als porxos a què passin totes les files d’Educació Infantil. 
La sortida és a les 12:30h al migdia i a les 16:25h (Ed. Infantil) i 16:30h (Ed. 
Primària). Aquesta diferència de cinc minuts existeix perquè les famílies que tenen 
fills/es a les dues etapes puguin fer la recollida puntualment. 
 
- Període adaptació P-3 
Es considera període d’adaptació el temps que va des del primer dia d’escola a 
l’últim dia del mes d’octubre del mateix curs, tot i que hi ha nens i nenes que 
necessiten més temps per estar completament adaptats/es a l’entorn escolar.  
Els tres primers dies d’escola, aquest alumnat tindrà un horari d’adaptació 
especial.  
 
- Acollida 
Matí: 8:00h-9:00h (en dos torns: 8:00-9:00h o 8:30-9:00h) 
 
- Menjador 
L’escola oferta servei de menjador amb cuina pròpia a tot l’alumnat. 
Horari: 12:30h-15:00h.  
S’establiran diferents torns amb els diferents cursos. (Annex del Pla de 
funcionament del Menjador escolar)  
 
- Extraescolars 
L’AFA organitza cada curs escolar diferents activitats extraescolars que es duen a 
terme a les instal·lacions de l’escola, exceptuant l’activitat de piscina. L’horari serà 
de 16:30h a 17:30h. 
 
Secció 2. Entrades i sortides del centre. Recollida d’alumnat en horari lectiu. 
Pel bon funcionament de les classes, cal que els nens i nenes siguin el màxim de 
puntuals possible. 
L’alumnat entra i surt de l’escola a l’hora establerta en la corresponent 
Programació General del Centre i en les NOFC. 
 
L’alumnat, un cop iniciat l’horari lectiu, només sortirà del centre per motius 
justificats, prèvia petició al Director/a o tutor/a per part dels pares/mares o 
representants legals. Caldrà que estiguin acompanyats per una persona 
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responsable (pare, mare o tutor legal), o en cas que deleguin tal responsabilitat en 
una altra persona, que aquests hagin donat la corresponent autorització escrita o 
verbal en casos d’urgència i excepcionals.  
Les absències i la manca de puntualitat a classe hauran de ser justificades per les 
famílies dels alumnes implicats als seus respectius tutors/es notificant-ho a 
l’agenda o via correu electrònic al correu del Centre. 
  
Les entrades i les sortides es realitzaran pels llocs assignats als diferents cursos o 
etapes educatives i comunicats prèviament a les famílies (exceptuant els dies de 
pluja, on ambdues es realitzaran pels porxos, tant Ed. Infantil com Primària, 
simultàniament). L’alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior pujarà sol a les seves 
respectives classes. L’alumnat de Cicle Inicial farà files al pati i pujarà a continuació 
dels cicles Mitjà i Superior. 
L’alumnat de P4 i P5 farà l’entrada i la sortida pels porxos i s’entregarà en mà als 
pares/mares o persones autoritzades a tals efectes amb coneixement del 
professorat. Els nens i nenes de P3 es deixaran i es recolliran directament a les 
seves aules. 
En cas de retard en l’entrada, l’alumnat d’Educació Infantil entrarà acompanyat 
dels familiars a la porta principal de l’escola i s’esperarà a ser atès per un membre 
del centre; les famílies no poden pujar per acompanyar-los a les aules.  
La resta d’alumnes d’Educació Primària sortirà per la porta de dalt. L'alumnat del 
Cicle Inicial s’entregarà en mà als seus familiars o persones autoritzades. 
L'alumnat de 3r de primària ho farà igual que el Cicle Inicial  fins que no s’hagi fet 
la reunió general de curs. Un cop aquesta tingui lloc i els pares/mares n’estiguin 
assabentats, ja sortiran sols. 
Cal que tots els mestres d’Educació Primària acompanyin als alumnes fins a la 
porta de sortida del centre. En cap cas es pot deixar sol un alumne. (Acta Consell 
Escolar nº2 16/10/18) 
 
Els justificants han d’estar a l’expedient i si s’escau, una còpia a l’aula. 
Els alumnes podran marxar sols a casa des de 5è de Primària, sempre i quan 
estiguin autoritzats per les famílies. També en el cas que un alumne de Cicle 
Superior tingui germans d’edats inferiors, podrà fer-se càrrec d’ells, prèvia 
autorització de la família. Excepcionalment s’estudiaran altres casos. 
 
A l’inici de cada curs s’actualitzaran les autoritzacions de recollida i els permisos 
per marxar sols del l’alumnat. Mentre no es modifiquin es manté el criteri del curs 
anterior. 
Quan el mestre no conegui la persona que recull l’alumne, li demanarà el DNI per 
comprovar que és persona autoritzada i assegurar d’aquesta manera el lliurament 
correcte. 
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Procediment de recollida de l'alumnat en horari lectiu:  
 
1. En cap cas, cap familiar accedirà més enllà del hall de l'escola per recollir un/a 
alumne/a en horari lectiu. 
2. Els alumnes restaran a l'aula fins l'arribada del conserge i/o membres de l'equip 
directiu, una vegada el familiar que l'ha de recollir arribi a l'escola. Sempre aquesta 
persona, prèviament, haurà d'estar autoritzada per la seva recollida, mitjançant 
l'agenda, correu electrònic al centre o trucada telefònica. 
3. Si algun/a alumne/a es troba malament i s'ha pogut localitzar a la família perquè 
el vinguin a recollir, pot quedar-se a la Secretaria del centre mentre arriba aquest 
familiar a buscar-lo. Caldrà que aquest alumne sigui acompanyat pel/per la 
mestre/a responsable fins a la Secretaria del centre. 
4. Quan faltin menys de 10 minuts per obrir la porta de l'escola de la sortida del 
matí o de la tarda no es lliurarà cap alumne/a, a no ser que sigui un cas molt 
justificat. En aquest cas concret, serà algun membre de l'equip directiu qui lliurarà 
l'alumnat a la família i el vindrà a recollir a la classe. 
5. Es necessari avisar a consergeria o a secretaria qualsevol avís de sortida 
d'un alumne que no ha d'estar amb el seu grup-classe (com és el cas dels ambients 
o tallers de plàstica), per optimitzar la seva recollida i el posterior lliurament a la 
família. 
6. En determinats casos de separacions on hi hagi custòdies compartides o règims 
especials, el/la tutor/a avisarà a la parella sempre que hi hagi una recollida 
d'alumnat en horari lectiu. 
 
Secció 3. Acollida i activitats extraescolars. 
Hi haurà servei d’acollida en l’horari establert a principi de curs pel Centre. Les 
famílies que s’acullin a aquest servei han de deixar presencialment l’alumne a 
l’aula d’acollida del Centre dins l’horari establert. El monitoratge serà el 
responsable fins l’hora d’inici de les classes. 
 
Hi haurà servei d’activitats extraescolars en l’horari establert a principi de curs per 
l’AFA del Centre. L'alumnat que realitzi aquestes activitats quedarà custodiat per 
un monitor/a responsable de tal activitat fins l’hora del seu acabament. Es 
recomana que la recollida dels nens i nenes d’educació infantil es faci directament 
a les seves aules, cinc minuts abans per facilitar la sortida general de l’escola. 
 
 Secció 4. Actuacions en el supòsit de retard en l’entrada de l’alumnat al 
centre. 
L’entrada de l’alumnat al centre no haurà de fer-se més tard de 5 minuts després 
de l’hora d’entrada establerta, moment en el qual es tancarà la porta. El tutor/a ha 
de tenir un registre diari de puntualitat actualitzat a primera hora del matí i de la 
tarda. 
Els especialistes que passen a 1a hora també han de passar llista i notificar al tutor 
els retards. 
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La reiteració freqüent de retards d’una mateixa família en l’entrada de l’alumne es 
comunicarà a la direcció del centre per part del tutor/a (protocol d’absències i 
retards). La direcció es comunicarà amb la família per tal de resoldre la situació. 
En cas que el retard persisteixi de forma sistemàtica i superi el temps establert 
l’alumne no podrà accedir a la seva aula i haurà de romandre a Direcció esperant  
per a incorporar-se a la classe següent. La direcció del centre comunicarà per escrit 
la situació als Serveis Socials del municipi, així com als Serveis Territorials 
corresponents. 
D’aquesta comunicació en quedarà còpia arxivada al centre. 
 
Secció 5. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la 
sortida del centre. 
La recollida de l’alumnat a la sortida del centre no haurà de fer-se més tard de 10 
minuts després de l’hora de sortida establerta. 
En el cas que els alumnes d’Educació Primària hagin d’esperar les persones 
encarregades de recollir-los, ho podran fer dins les dependències de l’escola, 
habitualment al despatx de direcció. L’escola procurarà contactar amb la família 
telefònicament si el temps d’espera ho aconsella. 
Un cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb la família i 
transcorregut un marge de temps prudencial (segons situacions concretes), la 
persona que fins en aquell moment hagi estat encarregat/da de l’alumne/a 
comunicarà telefònicament la situació als Mossos d’Esquadra i guardarà custòdia 
de l’alumne fins la seva arribada. 
La persona que es farà càrrec dels alumnes, un cop se superi el temps fixat per a la 
recollida, serà el mestre/a que acompanya als alumnes a la sortida i en el seu 
defecte, i un cop localitzada a la família, algun membre de l’equip directiu. 
La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, en la mesura en què 
suposen una manca d’assumpció de les responsabilitats en custòdia dels menors 
que els correspon, comportarà que la direcció del centre comuniqui per escrit la 
situació als serveis socials del municipi. 
D’aquesta comunicació en quedarà còpia arxivada al centre. 
El control de freqüència d’aquests fets correspon al mestre/a tutor/a de l’alumne. 
En el cas que no hi hagi solució efectiva a la reiteració de recollides tardanes 
després de la comunicació als serveis socials del municipi, la direcció de l’escola 
n’informarà a la direcció dels Serveis Territorials corresponents. 
  
Secció 6. Protocol d’absències i retards. 
Entenem per absentisme escolar la manca d’assistència total o sovintejada a 
l’escola, per part d'infants o adolescents que hi estiguin prèviament matriculats. 
L'assistència de l'alumnat al centre és obligatòria. Les famílies han de comunicar 
les absències dels seus fills/es especificant el motiu i la durada de l’absència. El 
tutor o tutora custodiarà els justificants durant tot el curs escolar i en cas dels/de 
les alumnes absentistes en què s’hi hagi fet actuacions a través de la comissió 
social o direcció, s’arxivaran a l’expedient de l’alumne/a. El mestre tutor o mestra 
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tutora comunicarà  les absències als pares, mares o representants legals dels 
alumnes a través dels informes trimestrals que es valorarà  a partir d’una nota 
qualitativa. 
 
Classificació: 
a. Absentisme esporàdic/puntual: freqüència baixa, no superior a 1 dia al mes. 
b. Absentisme moderat: entre 2 i 5 dies cada mes.  
c. Absentisme regular: freqüència més elevada, entre 6 i 15 dies al mes.  
d. Absentisme crònic/total: Entre 16 i 20 dies cada mes. 

- Per a l’abordatge de l’absentisme puntual o esporàdic, l’acció a dur a terme 
en casos d’absentisme puntual/esporàdic consisteix en la realització d’una 
nota escrita a l’agenda pel tutor/a. Si aquesta no queda signada per la  
família confirmant la lectura, es farà una trucada telefònica per part del 
centre educatiu a la família. 

- Quan un cas d’absentisme es considera moderat, convocar telefònicament a 
la família a una entrevista al centre amb el tutor/a. Es passarà informació a 
serveis socials. 

- Davant els casos d’absentisme regular, el tutor conjuntament amb una 
persona de l’equip directiu, convocarà a la família per analitzar les causes i 
conseqüències de l’absentisme i intentar proposar un pla de treball per a 
millorar la situació. Es donarà part a serveis socials. D'aquesta comunicació, 
n'ha de quedar una còpia arxivada al centre, a disposició de la Inspecció 
d'Educació. 

- Absentisme crònic/total, si aquestes actuacions no han resolt de manera 
efectiva la situació d'absentisme, el director/a del centre educatiu n'ha 
d'informar el director dels serveis territorials o, per tal que, si escau, ho 
posi en coneixement de la Direcció General d'Atenció a la Infància i 
l'Adolescència (DGAIA) del Departament de Benestar Social i Família. 

 
Retards: 
Primer. El tutor/a notificarà via agenda el retard injustificat de l’alumne a la 
família el mateix dia que es produeixi.  
Segon. En cas que es produeixin 4 retards injustificats en el període d’un mes, el 
tutor/a comunicarà a la direcció del centre la situació. El/la director/a enviarà una 
carta a la família informant de la situació i de les mesures adoptades. 
Tercer. En cas que no es doni solució als retards injustificats i continuats per part 
de la família, la Direcció del Centre informarà a Serveis Socials.  
 
Secció 7. Atenció a les famílies 
Les visites de les famílies han d’estar concertades amb antelació amb el tutor/a, via 
agenda o telefònicament. Els horaris d’atenció a famílies seran comunicats en les 
informacions d’inici de curs, reunions generals de curs i al web de l’escola. També 
s’informarà de les hores d’atenció de l’equip directiu i de secretaria.  
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Els professionals externs no poden assistir a les reunions que convoqui l’equip 
docent del centre amb les famílies. En el cas que es valori convenient fer-les amb 
algun professional extern, aquestes es realitzaran només amb l’equip docent i/o 
EAP. 
 
Secció 8. Activitats complementàries. 
Són activitats complementàries aquelles que es fan en horari lectiu fora del recinte 
escolar o dins amb personal aliè al centre, i activitats extraescolars aquelles que 
organitza l’AFA i que es fan fora de l’hora lectiu.  
No es faran sortides amb menys de dos acompanyants, un/a dels quals ha de ser 
necessàriament un/a mestre/a, llevat d'aquelles en què el consell escolar pugui 
determinar altres condicions de manera fonamentada. Prioritàriament, els/les 
acompanyants de les sortides seran membres de l’equip docent.  
En les sortides, les relacions màximes d’alumnes/mestres, professors o 
acompanyants haurà de ser la següent: 

 Segon cicle d’educació infantil: 10/1 

 Primer, segon, tercer i quart d’educació primària: 15/1 
 Cinquè i sisè d’educació primària: 20/1 

 
Els grups en què hi participi alumnat amb necessitats educatives especials, les 
relacions es conformaran d’acord amb les seves característiques.  
Si aquestes activitats afecten tot el centre es comunicarà a la Inspecció 
d’Ensenyament i s’aprovarà per consell escolar. 
 
A l'alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l'autorització escrita 
del pare, la mare o representants legals. Aquesta autorització serà anual i les 
sortides quedaran recollides a la PGA del centre. Sense autorització escrita, 
l’alumne/a no podrà sortir del centre.  
Totes les activitats complementàries seran aprovades pel consell escolar. Aquelles 
que puguin sorgir de forma sobtada, seran aprovades per la comissió permanent 
d’aquest. 
 
Totes la famílies seran assabentades de les diferents activitats complementàries en 
les reunions d’inici de curs, mitjançant circular, agenda, publicació al blog  i en el 
calendari mensual que es publicarà a la web del centre.  
 
Secció 9. Colònies i viatge de sisè. 
Les colònies s’organitzen a finals de cada cicle: P-5, 2n i 4t. Tenen una durada de 
tres dies i són organitzades pels tutors/es i mestres corresponents. 
En el claustre amb data 15 d’octubre de 2013 i aprovat per CE a data 22 d’octubre 
de 2013 es va acordar que per poder portar-les a terme es necessita un 80% 
d’alumnat i un mínim de professorat, segons ràtio. 
A principi de cada curs es valora la disponibilitat del professorat i en funció de la 
viabilitat es fa un sondeig a les famílies (reunió d’inici de curs). 
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El sondeig és vinculant i no s’acceptaran inscripcions fora de termini, a excepció de 
nova matrícula o que hi hagi alguna baixa. En cas de baixa, es podrà ofertar la plaça 
per si hi ha alguna família interessada (prèvia comunicació a direcció); aquesta 
podrà ser ocupada, com a molt tard, fins a fer efectiu l’últim  pagament. En el cas de 
més d’una família interessada es confeccionarà una llista d’espera i es prioritzarà 
segons ordre d’arribada.  
En cas de no assistir per malaltia justificada, es tornarà a la família la part 
proporcional de la despesa, és a dir, aquells diners que les empreses contractades 
no ens hagin fet pagar en relació a aquest alumne/a. 
 
Els alumnes de sisè celebren el viatge de final de curs. Té una durada de quatre 
dies i es regeix amb el mateix funcionament que les colònies. 
Aquestes activitats queden definides cada curs escolar dins de la PGA 
(programació anual), que avalua el consell escolar i aprova la direcció del centre. 
Totes les famílies són informades a partir d’una reunió específica per aquesta 
activitat que és convocada pel professorat acompanyant. Aquestes sempre 
disposaran de servei d’acollida. 
El coordinador de cicle s’encarrega de reservar la casa de colònies i fer  les gestions 
pertinents (encara que  no acompanyi) fins que estiguin les persones concretes 
assignades a l’activitat. Els responsables de les colònies són els mestres que hi van. 
 
Secció 10. Organització del temps d’esbarjo. 
Educació infantil: Matins, de 11h a 11:45h. 
Gaudeixen d’un espai, només pel seu ús.  
Els nens/es han de ser acompanyats pels/per les docents corresponents al pati. No 
poden anar sols/es. Els/les mestres, especialistes i TEI (persones de vigilància 
corresponents) seran els encarregats de treure i recollir totes les joguines i 
material de pati amb la col·laboració de l’alumnat. 
 
Educació Primària: Matins, de 11h a 11:30h. 
Tenen dos espais per compartir tots els nens i nenes de  primària: la pista i els 
porxos. 
A l’hora del pati es realitzen diferents activitats. A principis de curs, el/ la cap 
d’estudis elabora una graella amb la distribució d’espais, activitats i  dies assignats 
segons els grups. Les activitats que es porten a terme són futbol, bàsquet, ping-
pong i bibliopati. 
A la zona dels porxos, els nens i nenes poden anar lliurement i fer activitats de jocs 
grupals i tradicionals. En aquest espai no es pot jugar a pilota. 
Les raquetes i pilotes de ping-pong les té guardades el conserge de l’escola. Cada 
grup té una tarja per bescanviar-la pel material. Una vegada acaben de jugar 
tornen el material i recullen la seva acreditació. 
Les pilotes del futbol i bàsquet són de l’escola. Les de bàsquet tenen el mateix 
funcionament que el material de ping-pong, amb un carnet corresponent. Les de 
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futbol es desen a cada cicle i els nens i nenes són responsables de tornar-les al seu 
lloc corresponent.  
Els nens i nenes esmorzaran una vegada arribin al pati. 
Baixaran sols (a excepció de cicle inicial) de les seves aules. 
Els/les  alumnes no podran pujar a les classes en les hores d’esbarjo. 
S’utilitzaran els lavabos de la zona del gimnàs. El gimnàs i vestuaris quedaran 
tancats. 
En cas de conflicte, es resoldrà amb la mediació del mestre/a, mitjançant el diàleg i 
la reflexió . Els /les alumnes han d’evitar els jocs violents. No es poden fer 
acrobàcies ni penjar-se de les porteries; es permet fer verticals i rodes, de manera 
controlada. 
Aquest temps lliure està tutelat pels corresponents docents del centre, distribuïts 
en cinc zones de vigilància, segons el quadre rotatiu contemplat a la PGA. 
Els dies de pluja s’utilitzen els porxos com espai  d’esbarjo; es fan dos torns: 11h-
11:20h cicle inicial i 11:20h-11:45h cicle  infantil. Els nens i nenes de P-3 
acostumen a quedar-se a l’aula però poden sortir si les persones responsables del 
grup ho creuen convenient. L’alumnat de cicle mitjà i superior es quedarà a les 
aules. 
 
Secció 11. Comunicació de l’equip docent. 
Els/les mestres tenen unes safates a la sala de mestres on es deixen algunes 
comunicacions tant generals de centre o pròpies de l’aula. Tothom ha de mirar la 
seva a les 9h i a les 15:00h. 
La via de comunicació general serà el correu electrònic, així com les diferents 
reunions, claustres, coordinacions i comissions.  
 
Secció 12. Esmorzars i aniversaris. 
Es recomana a les famílies que donin esmorzars saludables als seus fills/es: 
entrepans, fruita, cereals…, evitant al màxim la brioixeria industrial i els aliments 
rics en greixos. 
Els i les alumnes no poden portar llaminadures a l’escola, ni a les sortides/colònies. 
 
La celebració d’aniversaris és totalment voluntària. 
Els nens i nenes poden portar una caixa de galetes o pa de pessic (comprat) per 
compartir amb els seus companys/es. 
 
L’alumnat que pateix al·lèrgies alimentàries té a la seva aula, custodiats pel seu 
tutor/a, els aliments que poden consumir segons la seves situacions. Aquest/a 
supervisarà els aliments i verificarà si poden o no  ser consumits per l’alumne/a. 
En cas necessari, li facilitarà els aliments pertinents. A l’inici de curs, cada tutor/a 
haurà d’elaborar un rètol on quedin reflectides les al·lèrgies de l’alumnat. Aquest  
serà penjat  en un lloc visible de l’aula perquè tothom tingui la informació, prèvia 
autorització de la família amb un full facilitat pel centre (protecció de dades 
mèdiques personals). 
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Secció 13. Dia de la fruita. 
Tots els dimecres els nostre alumnat porta fruita per esmorzar.. 
Aquest projecte, a més a més d’ajudar a treballar i conscienciar dels hàbits de vida 
saludables. 
 
Tots els dimecres els nostre alumnat porta fruita per esmorzar..  
Aquest projecte té com a objectiu treballar i conscienciar dels hàbits de vida 
saludables.  
 
Secció 14. Organització festes i celebracions del centre. 
L’escola organitza una sèrie de festes a nivell global de centre i altres que es 
celebren només en els primers cicles.  
Les activitats que celebra tot el centre són: 

- Nadal. 
- Dia de la Pau 
- Santa Cecilia  
- Carnestoltes 
- Setmana cultural : tres dies on canvia la dinàmica general de l’escola. En 

principi, dins de la setmana cultural es celebra el concert d’escola (obert a 
les famílies), els Jocs Florals i una Gimcana intercicles. 

- Comiat de sisè. 
- Sortida final de curs de tota l’escola. 

Les activitats que celebren cicle infantil i inicial són: 
- Castanyada 

 
Des de l’equip de coordinació i els mateixos cicles (mestres) es van organitzant 
aquestes activitats cada curs, tant a nivell organitzatiu com de logística. 
Aquelles festes on l’especialista de música és protagonista per la implicació de 
l’àrea que lidera, aquest, conjuntament amb els i les  mestres, la comissió d’imatge 
del centre i l’Equip Directiu, organitza ,coordina i gestiona  l’activitat. 
 
Secció 15. Aparells electrònics i joguines. 
L’alumnat de l’escola no pot portar a l’escola, ni a les sortides/colònies cap tipus 
d’aparell electrònic de lleure: càmeres, mòbils, tauletes, videojocs… 
Excepcionalment al viatge de sisè, els nens/es poden portar de manera voluntària 
MP4. 
Els i les alumnes de primària poden portar joguines de casa per jugar a les hores de 
pati. El seu ús es regularitzarà a les tutories. 
 
Secció 16. Normes d’ús dels espais. 
Cada mestre/a tutor/a té  assignada una aula. Els mestres especialistes també 
tenen els seus espais assignats per poder realitzar la seva tasca docent. 
Hi ha espais i materials comuns com: biblioteca, laboratori, plàstica, audiovisuals, 
racó TAC, Carro d’ordinadors portàtils, anglès i gimnàs que tenen un horari 
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establert segons necessitats. Aquest horari es posa en comú a principis de curs i la 
cap d’estudis elabora una graella que especifica l’horari del seu ús.  Sempre es 
prioritzarà el grup que té assignada l’hora setmanal. 
 
Qualsevol persona o entitat  externa que vulgui fer ús de dependències i/o material 
de l’escola ha de demanar-ho formalment per escrit a l’Ajuntament, prèviament 
informada la direcció. Les activitats i horaris en cap cas poden interrompre el bon 
funcionament del centre. 
En el cas que coincideixi la demanda de més d’una activitat el mateix dia i hora, 
tindran preferència les activitats escolars o extraescolars dels nens i nenes de 
l’escola. 
 
Secció 17. Arribada d’alumnat nou a l’escola (matrícula viva). 
La matricula viva implica matriculacions en qualsevol moment. És molt important 
fer una bona entrada a l’escola i fer un bon traspàs d’informació a les famílies. 
Les famílies rebran una trucada des de l’administració del centre per saber que 
han estat assignats al centre, informar de la documentació que han de portar i 
confirmar el dia de presentació a l’escola. 
Aquest dia, a més de presentar la documentació, la direcció del centre els hi 
ensenyarà l’escola i el seu funcionament. La família visitarà l’aula del seu fill/a i 
coneixeran al tutor/a. Més endavant, i el més aviat possible, tindran també una 
entrevista amb el/la tutor/a. 
L’alumne podrà incorporar-se a l’escola el dia següent d’aquesta visita. 
 
Secció 18. Ús de dispositius mòbils. 
L’alumnat no pot accedir al centre amb cap dispositiu electrònic, inclosos els 
mòbils.  
Si per algun motiu molt justificat i de necessitat extrema, un/a alumne/a ha de 
portar-lo a l’escola, caldrà parlar amb la direcció del centre perquè aquest ho 
autoritzi. La família haurà d’omplir una autorització al respecte. L’aparell mòbil 
restarà apagat dins les dependències del centre; en el cas que sonés o que se’n fes 
ús dins del centre, restarà a la direcció del centre fins l’arribada de la família. 
Si aquest fet anterior es produís, aquest/a alumne/a no podrà tornar a portar-lo a 
l’escola. 
En cap cas el centre es farà responsable de la seva pèrdua o deteriorament. 
(Consell Escolar 27 de juny de 2017) 
 
 
Secció 19. Altres. 
Per evitar accidents a l’edifici de l’escola no es pot circular amb bicicleta i/o patinet 
(excepte activitats d’escola, prèviament consensuades a claustre i consell escolar). 
 
Les mascotes i animals de companyia no poden entrar dins del centre.  
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L’alumnat a les hores de sortides i entrades, una vegada estigui acompanyat per les 
seves famílies, no poden pujar a les baranes, aparcaments de bicis, parets...per 
evitar accidents. 
 
Una vegada recollits els nens i nenes, no es pot  romandre a l’escola. El centre ha de 
tancar portes per facilitar les activitats extraescolars i de menjador. 
 
CAPÍTOL 2. SOBRE LES ABSÈNCIES DEL PERSONAL DOCENT 
 
Es considera absència la no assistència a l’escola tant en l’horari lectiu com en el de 
permanència (exclusives, formació, etc.). Els mestres han de comunicar per escrit 
amb antelació les seves absències, i s’hauran de recuperar segons la normativa 
vigent. 
 
El personal docent emplenarà un full en cas d’absències, que cal omplir 
degudament i donar-lo a la direcció del centre. Aquesta passarà la informació a 
el/la cap d’estudis, la qual organitzarà la suplència, tenint en compte els criteris 
aprovats per claustre. Cal donar-lo amb el màxim marge de temps per poder 
organitzar millor les substitucions. Després d’assistir a una visita mèdica caldra   
portar el justificant mèdic amb l’hora d’entrada i sortida. Les visites mèdiques al 
cònjuge, o familiars i les entrevistes de seguiment escolar dels fills/es s’hauran de 
recuperar posteriorment en el termini màxim de dos mesos. Hi ha permisos que 
pre viament cal demanar-los a la direccio   (veure normativa inici de curs). 
Les faltes de puntualitat no justificades seran regulades com a faltes d’assistència 
no justificades. 
Totes les absències justificades i injustificades del personal adscrit al centre 
quedaran registrades mitjançant l’aplicació informàtica de l’expedient d’absències 
disponible al portal ATRI. 
Es procurarà, en la mesura del possible, que les persones que substitueixin a cada 
cicle hi siguin adscrites, o coneguin els/les nens/es. 
 
Cal tenir molt en compte la puntualitat en començar la substitucio   i no deixar sols 
els/les alumnes en acabar- la.  A l’hora de recollir una incidència del grup o 
alumne/a (en absència del tutor/a), les persones que han portat a terme la 
substitució deixaran per escrit a la taula del tutor/a i en lloc visible, la incidència i 
com s’ha resolt o la informació urgent o prioritària, perquè el tutor/a estigui 
assabentat en el moment de gestionar la seva aula. Si el/la tutor/a està més d’un 
dia de baixa, les persones substitutes hauran de deixar constància escrita  de com 
ha anat la sessió de treball amb el grup-classe i cada mestre/a substitut/a anirà 
fent un diari del dia. D’aquesta manera, totes les persones implicades en la 
substitució estaran  assabentades del seguiment del grup i si les incidències s’han 
solucionat o no i de la mateixa manera estaran informades de situacions a tenir en 
compte  (nen/a que venen a buscar abans, nen/a que no es queda a activitats 
extraescolars, nen/a que ha estat queixós al llarg del dia, incident al menjador…) 
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Els/les mestres que realitzen la substitució a primera hora del matí i a primera 
hora de la  tarda, passaran llista a l’alumnat i deixaran constància de les absències 
o manques de puntualitat del grup-classe. 
 
A l’hora de cobrir les absències,  es seguiran els criteris establerts a la PGA de cada 
curs escolar. 
Cada etapa (infantil-primària) serà coberta pels mestres de la mateixa, sempre i 
quan la situació ho permeti; en cas contrari, les substitucions es portaran a terme 
pels diferents mestres indistintament a l’etapa a la qual es pertany.  
 
La direcció del centre sempre pot fer un canvi de criteris, segons circumstàncies i 
necessitats puntuals. 
No es substituiran les hores en que hi hagi dues persones a la mateixa classe; és a 
dir, les hores en les que hi ha reforç perquè la substitució queda coberta.  
 
Tot l’equip docent té l’obligació d’assistir al centre, independentment del tipus de 
jornada durant: 

a) Primer dia de curs lectiu, fins l’hora de l’esbarjo. 
b) Últim dia 1r Trimestre amb jornada intensiva. 
c) Últim dia de curs lectiu amb jornada intensiva. 

Aquestes hores que es facin de més es podran compensar al llarg del curs. 
 
 
CAPÍTOL 3. SEGURETAT, HIGIENE I SALUT 
 
Secció1.Farmaciola. 
A  L'escola tenim sis farmacioles: 

- Gimnàs 
- Aula de P-3 
- Tutoria de P-4 i P-5 
- Lavabos mestres primera planta 
- Lavabos mestres segona planta. 
- Lavabos mestres despatx 

A principis de curs, els coordinadors/es entreguen a la secretària del centre les 
demandes de necessitats per cobrir les farmacioles. El/La secretària s’encarrega de 
comprar el que es necessita i traspassar-lo als diferents cicles. L’actualització 
correspon a les persones que fan ús. Es comunica a la secretària per reposar-ho. 
Cada farmaciola compta amb unes instruccions d’ús i unes indicacions segons 
normativa. 
 
Secció 2. Administracio   de medicaments als/a les  alumnes. 
Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat Catalana de 
Pediatria, s'ha inclòs el paracetamol a la farmaciola dels centres educatius de 
Catalunya. Per administrar-lo cal tenir l’autoritzacio   signada dels pares, mares o 
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tutors legals (que el centre educatiu ha de demanar en el moment de la inscripcio   
de l'alumne al centre) i seguir les recomanacions següents: 

- Autorització signada  
- Davant d'un infant amb febre a partir de 38º, l'escola ha de contactar amb el 
pare, mare o tutor i demanar-li que el reculli el més aviat possible. 
- Mentrestant es pot administrar l'analgèsic (paracetamol), però un cop s'ha 
trucat a la família i mentre el venen a recollir. Un nen amb febre no pot estar a 
l'escola fins que finalitzi la jornada escolar. El paracetamol baixa la febre, però 
no treu dolor ni malestar. 
 

Altres medicaments, els/les mestres, monitors/es i responsables d’activitats a 
l’escola no estem autoritzats a donar-los. Només en un cas molt justificat i sota 
prescripcio   mèdica s’administrara  . Cal que l’embolcall del medicament porti escrit 
el nom de l’alumne/a, la quantitat i l’horari en que  s’ha de prendre. Aix    mateix, els 
pares o tutors legals han d'aportar un informe mèdic on consti el nom de l’alumne, 
el nom del medicament que ha de prendre i la pauta d’administració; així mateix, 
els pares, mares o tutors legals han d’aportar una autorització on es demani al 
director del centre educatiu l’administracio   al/a la seu/seva fill/a del medicament 
prescrit, d'acord amb les pautes que constin en l'informe esmentat i s'autoritzi la 
seva administracio   als docents del centre.  
En cas de necessitat, les receptes, informes dels metges i els escrits d’autoritzacio   
es guardaran a l'expedient  de l'alumne/a. 
 
Secció 3. Admissio   d'alumnes malalts.  
L’ alumne/a que pateixi una malaltia susceptible d’encomanar-se no pot assistir a 
l’escola fins a la seva total recuperacio  . 
Si a l’escola es detecta que un/a nen/a no es troba be  o pateix alguna malaltia 
infecciosa s’avisara   a la família per a que el vinguin a buscar. 
 
En cas que l’alumne/a no estigui malalt/a sinó que hagi patit algú accident o 
intervenció puntual  i requereix un tracte específic (mobilitat reduïda, exempció de 
les classes d’ed. física, etc.) la família ho haurà de comunicar a l’escola per a què 
aquest pugui rebre les atencions necessàries dintre de les possibilitats del centre 
escolar. En cas de necessitat de crosses, l’alumne/a serà acompanyat/da tant a les 
9h com a les 15h fins a la classe per la família mitjançant l’ascensor del centre 
(claus a disposició a secretaria). A les 12:30h i 16:30h l’alumnat serà acompanyat a 
la sortida pels docents del centre. Els desplaçaments durant la resta del dia seran 
responsabilitat del mestre i/o monitor/a corresponent.  
 
Secció 4. Situació d'emergència. 
Prop de cada farmaciola i en un lloc visible hi ha d'haver unes instruccions 
bàsiques de com actuar davant de qualsevol situacio   d’emergència. 
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Davant d'una situacio   d’emergència cal: 
1. No deixar sol l'alumne. 
2. Trucar el 112. 
3. Avisar la família. 
 
Secció 5. Seguretat. 
La direccio  , juntament amb el/la coordinador/a de riscos laborals, vetllaran per la 
seguretat del recinte i les instal·lacions escolars, tenint cura en considerar els 
elements de seguretat de que  ha d'estar proveït el centre. 
La direccio   tindra   cura que la realitzacio   d'obres i tasques de manteniment, 
reparacio   i conservacio   no interfereixi la normal activitat del centre o be  es 
programi una distribucio   diferent de les activitats. 
Es realitzara  , com a mínim, un simulacre d’evacuacio   al curs.  
 
Secció 6.  Higiene. 
Les famílies son responsables de la higiene de llurs fills/es, tant personal com de la 
roba que porten. Els tutors/es vetllaran per assegurar aquest aspecte en els 
seus/les seves alumnes, actuant de la manera més convenient per facilitar la 
integracio   de tot l’alumnat i la cohesio   del grup, i informant a la comissio   social en 
cas que es detecti una possible negligència de les famílies en l’atencio   dels/de les 
menors. 
 
Si un/a mestre/a detecta polls vius o llémenes en el cap d’un/a alumne/a, trucarà 
la família  perquè en tingui coneixement, el vingui a buscar i pugui posar-hi solucio  .  
Els/les alumnes que tinguin polls han de romandre a casa fins la total eliminacio   de 
polls i llémenes. Si l'escola detecta que aquesta eliminació no ha estat del tot 
efectiva, es tornarà a trucar a la família per incidir en la solució. 
 
A les classes d’Educació Física es treballarà la competència número 3 de la 

dimensió hàbits saludables “Mostrar hàbits saludables en la pràctica d'activitats 

físiques i en la vida quotidiana”, en tots els nivells de Primària.  

En aquesta línia, l’alumnat del cicle inicial i mitjà es rentarà la cara i les mans i es 

canviarà de samarreta. L’alumnat del cicle superior es dutxarà al finalitzar les 

classes d’educació física, sempre que aquest fet no estigui condicionat per l’horari 

lectiu del centre. Es podrà dispensar de l'hàbit higiènic de la dutxa a l'alumnat del 

cicle superior que, tenint a última hora de la tarda classe d'educació física, realitzi 

seguidament activitat extraescolar esportiva; ja sigui dins o fora del centre. També 

seran dispensats aquells/es alumnes que, per motius mèdics (dèrmics, 

infecciosos,...), no poden realitzar aquesta pràctica amb normalitat. 

En tots els casos s’haurà d’aportar justificant mèdic o esportiu que motivi aquesta 

exempció d’aquest hàbit higiènic. 
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 Secció 7. Alumnat amb malalties cròniques. 
Els centres educatius, tal com regula la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats 
de la infància i l'adolescència, han d'assumir la responsabilitat d'acollir i educar de 
manera inclusiva tot l’alumnat com una tasca bàsica i fonamental dels seus 
projectes educatius. 
Caldra   que la família aporti al centre la documentacio   següent: 

1. Informe del metge on s'especifiqui la descripcio   de les actuacions en cas 
d’emergència, es detallin les necessitats i les atencions que calen a l'alumne 
i hi consti els telèfons dels referents sanitaris. 

2. Autoritzacio   signada on s'autoritzi els docents del centre educatiu per 
administrar la medicacio   corresponent, si escau. 

Es obligacio   dels pares informar a l’escola de les malalties (cròniques o no) que 
tinguin els/les nens/es. 
 
Secció 8. Vacunacions. 
L’administracio   de les vacunes que es fa en els centres educatius esta  regulada pel 
Decret 155/1993, d'1 de juny, d’actualitzacio   del Programa de salut escolar. A 
l'article 5 s'especifica que l’execucio   del Programa de salut escolar als centres 
educatius (entre altres, l’administracio   de les vacunes en els centres educatius) 
correspon als Ajuntaments. 
 
Secció 9.  anipulacio   d'aliments. 
L’elaboracio   d'aliments en un centre per part dels alumnes, les famílies o els 
professors, com a activitat de la programacio   anual aprovada pel consell escolar, 
s'ha de fer tenint en compte les normes bàsiques d'higiene alimentària establertes 
per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària a "Quatre normes per preparar 
aliments segurs". 
En tot cas, cal evitar les elaboracions amb ou cru o amb nata i, en cas d'alumnes 
amb al·lèrgies, només es poden usar materials i aliments que no continguin els 
al·lergògens que cal evitar.  
 
Secció 10. Accidents d’alumnes. 
Davant d’un alumne accidentat es procedirà de la següent manera:  

1. Si l’accident es produeix a l’hora de classe, caldrà avisar al professor/a de la 
classe dels costat i anar a la farmaciola per atendre el nen/a. 

2. Si es considera que el nen/a ha de rebre una atenció més acurada i li cal una 
atenció mèdica, s’avisarà a la família per a què es faci càrrec. La família 
deixarà telèfons d’emergència en el moment de la matriculació i els hauran 
d’anar actualitzant cada vegada que facin un canvi o en el full de 
confirmació de plaça. Si és necessari el trasllat s’avisarà, també, al Servei 
d’emergències 112. En el cas de no localitzar a cap familiar, el tutor/a es 
farà càrrec d’aquest/a, prèvia comunicació a la direcció del centre. La 
direcció vetllarà per comunicar a la família l’incident. 
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3. Si l’accident es produeix a l’hora del pati, cal que l’alumne/a o els seus 
companys/es avisin als professors/es responsables de la vigilància i que 
aquests es facin càrrec de curar-lo si no és un problema greu o d’avisar al 
seu tutor/a si es creu necessari.  

4. Si l’accident es produeix a l’hora de menjador, es faran càrrec el 
monitoratge. 

5. En cas de molta urgència, el tutor/a o la direcció (preferentment) 
acompanyarà l’alumne/a a l’hospital sempre amb el servei d’ambulància. 
Posteriorment, s’avisarà a la família des de l’escola. 

6. L’alumnat ha de ser traslladat en ambulància, mai en cotxes particulars. 
7. En cas de dubte en la gravetat de l’incident, sempre optar per l’atenció 

mèdica i la consulta a la família, per tal que siguin aquesta qui prengui la 
decisió. 

8. Sempre que s’hagi d’actuar d’una manera urgent o hi hagi un incident 
mínimament greu, s’ha de buscar alguna persona de l’equip directiu per 
prendre les decisions conjuntament (en cas de dubte) o per a informar del 
fet un cop s’hagi actuat. 

 
Secció 11. Com actuar davant d’alguns casos. 
 
1. ANAFILÀXIA  

Es pot donar el cas si hi ha al·lèrgia a: picades d’insecte, alguns aliments, a 
vacunes o a certs medicaments. Els signes més freqüents de què una persona 
presenta una reacció anafilàctica són els següents: 
- dificultats respiratòries 
- opressió de la gola o sensació que es tanquen les vies respiratòries 
- ronquera o problemes al parlar 
- “pitos” al respirar 
- nàusees, dolor abdominal i/o vòmits 
- pols i/o freqüència cardíaca accelerada 
- picor, formigueig, inflamació i/o envermelliment de la pell. 
Per tant, davant un cas d’anafilaxis s’ha d’actuar de la següent manera: 
- trucar a la família telefònicament per informar del fet i que el puguin venir a 
buscar. Demanar informació concreta sobre com actuar a la persona de 
contacte, i en cas de no rebre resposta, fer-ho al 112. 

  - en cas de presentar dificultats per a respirar, pèrdua de consciència, .... trucar 
al servei d’emergències 112 i a la família. 

 
     2. AL.LÈRGIES 

En el moment de la matrícula, cal demanar informació relativa a possibles 
al·lèrgies. Cal tenir present el diagnòstic i l’informe del metge, així com també 
de com actuar en cas de crisi al·lèrgica. Tot sota prescripció mèdica. 

- Si l’alumne/a necessita medicació concreta, cal tenir-la a l’escola per si és 
necessària. Serà custodiada pel tutor/a i en cas d’al·lèrgies alimentaries, el/la 
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coordinador/a del menjador també haurà d’estar informat de com actuar i on 
trobar la medicació. 
- Si hi ha al·lèrgies alimentaries, tenir a l’aula menjar alternatiu (portar família) 
que pugui menjar el nen o nena en cas de festes d’aniversaris o d’altres que es 
puguin portar a terme al centre. 

- A les aules , en un lloc visible, sempre tenir un llistat de nens i nenes amb les 
seves al·lèrgies, prèvia autorització de les famílies. 
- Totes les persones implicades en el dia a dia d’aquests alumnes, han d’estar 
assabentades i tenir tota la informació. Els tutors/es seran els encarregats de 
donar tota la informació necessària als companys/es i deixar constància per escrit 
al seu historial, demanant prèviament la informació a la família. 
La informació s’actualitzarà constantment, segons informacions rebudes , tant dels 
tutors com del menjador. La llista actualitzada estarà en un document de google 
drive compartit amb tot l’equip docent. Les modificacions generals es portaran a 
terme per cada tutor/a, amb la supervisió de la direcció del centre. Les al·lèrgies 
actualitzades del grup-classe estaran en còpia a la carpeta taronja. El/la tutor/a 
serà l’encarregat d’actualitzar-les.  
 
3. ASFIXIA PER ASPIRACIÓ 
Quan un nen s’està ofegant o asfixiant, significa que un objecte (generalment un 
aliment o una joguina) s’ha quedat a la tràquea (via respiratòria) i impedeix que 
l’aire flueixi amb normalitat cap i des dels pulmons.  
La majoria de vegades, l’aliment o objecte només bloqueja la tràquea parcialment i 
el més probable és que sigui expulsat tossint i la respiració es torna a normalitzar. 
No s’ha d’intentar treure l’objecte de la gola o la boca ni tampoc donar cops a 
l’esquena ja que això podria empènyer l’objecte més avall i empitjorar la situació. 
Algunes vegades, no obstant, l’objecte pot entrar a la tràquea i obstruir 
completament el pas de l’aire. En aquest cas és una emergència. Aquest són alguns 
símptomes d’emergència: 

- no pot respirar 
- “jadea” o “boquea”, fent esforços per a respirar 
- no pot parlar, plorar ni emetre sons 
- es posa blau 
- es subjecta la gola o mou els braços enèrgicament 
- sembla aterrat (por) 

Per tant, davant un cas d’asfíxia per aspiració s’ha d’actuar de la següent manera: 
- si el nen/a té un episodi en que semblava que anava a asfixiar-se però es 
recupera després d’un atac de tos, s’ha d’avisar la família perquè ho pugui 
posar en coneixement del seu pediatra si ho creu oportú. 
- si el nen/a no es recupera o presenta els símptomes d’emergència abans 
explicats, s’han d’iniciar immediatament la maniobra de Heimlich o la 
reanimació cardiopulmonar (si se sap com fer-los correctament) i trucar al 112. 
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4.    CONVULSIONS 
La convulsió és un trastorn agut de la funció cerebral degut a una descàrrega 
neuronal excessiva. La convulsió febril és la més comuna. 
Els símptomes són: 

- moviments reflexes de succió 
- llavis moradencs 
- desviament de la mirada 
- emissió d’escuma per la boca 
- una micció o defecació involuntària. 

Es pot manifestar: 
- amb moviments bruscs i repetits de les extremitats en forma de sacsejades o 
tremolors 
- amb rigidesa de tot o part del cos 
- amb absència total de moviments 
- amb pèrdua de coneixement 

Per tant, davant un cas de convulsions s’ha d’actuar de la següent manera: 
- posar al nen panxa enlaire a terra o en un lloc a on no pugui fer-se mal 
- descordar la roba i treure l’excés d’abric 
- retirar tot el que tingui a la boca per evitar que les vies respiratòries 
s’obstrueixin 
- col·locar el cap de costat per si vomita 
- administrar el diazepam via rectal si els pares ens l’han facilitat i han firmat la 
corresponent autorització. 
- trucar la família i/o al 112 

Administració del diazepam via rectal: 
- flexionar els genolls del nen sobre l’abdomen 
- introduir la cànula en l’anus 
- buidar el contingut de la cànula en l’interior del recte 
- amb l’altra mà mantenir les dues natges apretades durant dos minuts per 
evitar que el líquid administrat pugui ser expulsat. 

Aquest procediment podrà deixar el nen endormiscat. Caldrà mantenir-lo en un 
ambient tranquil fins que arribi la família o el 112. 
El tutor/a serà l’encarregat de passar la informació en cas necessari a totes les 
persones que  estan en contacte amb el/la nostre/a alumne/a, custodiar la 
medicació i informar d’ on està i com trobar-la en cas necessari. 
 
5.  FRACTURES 

- Si la ferida està localitzada en l’esquena o el coll del nen, no s’ha de moure el 
cos a no ser que el nen estigui en perill i trucar immediatament al 112 i a la 
família. 
- Si el nen té una ferida on es pot veure l’os sobresortir o si sortís sang, s’ha 
d’aplicar pressió sobre la ferida amb una compresa de gasa o un tros de pany o 
un altre material similar net. No s’ha de netejar la ferida ni intentar empènyer 
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cap a dins la part de l’os que pot estar visible a través de la pell. Mentrestant, 
s’ha de trucar al 112 i a la família. 

 
6. HEMORRÀGIES NASALS 

- S’ha de mantenir la calma i tranquil·litzar el nen/a. 
- Amb el nen/a assegut, s’ha d’inclinar lleugerament el cap cap endavant, no cap 
endarrere.  
- Pressionar la part tova del nas, just sota l’os central del nas amb un mocador 
de paper, tovalloleta o drap net 
- Aplicar pressió de forma ininterrompuda durant uns 10 minuts. 
- Un cop tallada l’hemorràgia, s’ha d’insistir en que no es soni, el toqui el nas i 
que no participi en jocs molt moguts. 

Casos en que s’ha d’avisar la família o al 112: 
- si l’hemorràgia és molt copiosa o va acompanyada de mareig o debilitat 
- si l’hemorràgia està provocada per una caiguda o cop al cap 
- si després de dos intents d’aplicar pressió durant 10 minuts continua 
l’hemorràgia. 

 
7. TRAUMATISME CRANEAL 
Sempre que un nen es faci un cop al cap, s’ha d’avisar la família per a informar i 
recomanar que el vinguin a buscar ja que se l’ha d’observar durant 24h. 
S’ha de trucar al 112 si: 

- Hi ha qualsevol canvi d’actitud no presentada prèviament 
- El nen es mostra inconscient o es fa difícil despertar-lo 
- El nen es mostra confús, irracional o delirant 
- El nen es queixa de mal de cap persistent 
- El nen està irritable o plora amb freqüència 
- Presenta convulsions, espuma per la boca, espasmes de la cara o de les 
extremitats. 
- Té vòmits 
- Apareix una hemorràgia o surt un líquid aquós per l’oïda o en nas 
 

Secció 11. Actuacions en situació d’emergència. 
La direcció, juntament amb el/la coordinador/a de riscos laborals, vetllaran per la 
seguretat del recinte i les instal·lacions escolars, tenint cura en considerar els 
elements de seguretat de què ha d'estar proveït el centre.  
La direcció tindrà 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 al 
màxim d'independents possible en els espais i/o temps.  
L’escola disposa del pla d’emergència d’evacuacions i confinament, així com un 
reglament específic per a aquests supòsits. Aquestes normes es donaran a conèixer 
a l'inici de cada curs, a l'alumnat, al professorat i a la resta de personal.  
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Es realitzarà, com a mínim, un simulacre d'evacuació al curs. La valoració de la 
realització dels simulacres s'incorporarà al pla d’emergència i es remetrà a la 
delegació territorial del Departament d’Educació. Els resultats d'aquestes 
valoracions seran tinguts en compte per a la millora i actualització del pla 
d'emergències i evacuacions.  
 
CAPÍTOL 4.  DE LES QUEIXES I RECLAMACIONS 
 
Secció 1. Actuacions en cas de quei es sobre la prestacio   de servei que 
qüestionin l’e ercici professional del personal del centre. 
Quan les famílies estiguin en desacord amb l’actuació del personal del centre, es 
recomana que en primer lloc parlin amb el/la mestre/a amb qui tinguin la 
discrepància. En cas de no trobar resposta a la discrepància , cal parlar amb el/la 
tutor/a i, en darrer terme i si és necessari, amb la direcció del centre. 
Quan aquest desacord no sigui puntual i es qüestioni l’exercici professional d’un 
docent de manera reiterada, el/la tutor/a traspassarà tota aquella informació que 
es relacioni amb el cas a la direcció del centre.  La direcció del centre sempre 
tindrà assabentat /da al tutor/a del grup i al mestre en qüestió, de les reunions que 
se´n derivin. 
De qualsevol reunio   s’haura   de deixar registre escrit amb l’especificacio   dels 
acords presos. 
Si, tot i així, no s’esta   d’acord, es pot presentar una queixa formal.  
El procediment per tractar les queixes o denúncies de l’alumnat, pares i mares, 
professorat o altres treballadors del centre que puguin qüestionar o referir-se a 
l’actuacio   professional d’un docent o d’un altre treballador del centre en l’exercici 
de les seves funcions, s’ajustara   al protocol següent: 
1. Presentacio   i contingut de l’escrit de queixa o denúncia. 
Les queixes o denúncies es presentaran per escrit al registre d’entrada del centre, 
adreçat a la direccio   i hauran de contenir: 

-Identificacio   de la persona o persones que el presenten 
Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible (amb 
especificacio   dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui 
presenta la queixa creu que s’ha produ  t per accio   o omissio   del professor o d’un 
altre treballador del centre a que  es refereixen) 

-Data i signatura. 
L’escrit anira   acompanyat, si e s possible, de totes les dades, documents i altres 
elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a que  es faci referència. 
2. Correspondra  a la direccio   del centre: 

-rebre la documentacio   i estudiar-la directament, o a través d'altres òrgans del 
centre si escau, obtenir indicis -i sempre que sigui possible fer comprovacions 
per arribar a evidències- sobre l'ajustament dels fets exposats a la realitat; 
-traslladar còpia de l'escrit de queixa rebut al professor o treballador afectat, i 
demanar-li un informe escrit precís sobre els fets objecte de la queixa, aix    com 
l’aportacio   de la documentacio   probatòria que consideri oportuna. L'informe 
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escrit es podra   substituir per una declaracio   verbal de la persona afectada que 
es recollira   per escrit en el mateix moment que la formuli, es datara   i la signara  , 
com a mínim, la persona afectada. En tot cas, es respectara   el dret d’audiència 
de l’interessat; 
-estudiar el tema amb la informacio   recollida i, si ho considera oportu  , demanar 
l’opinio   d’òrgans de govern i/o de participacio   del centre sobre el fons de la 
qu estio  ; 
-dur a terme totes les actuacions d’informacio  , d'assessorament, de correccio   i, 
si fa al cas, d’aplicacio   dels procediments de mediacio  , en el marc de les 
funcions que la direccio   te  atribu  des com a representant de l’Administracio   en 
el centre, concretament les de vetllar pel compliment de la normativa i exercir 
la prefectura del personal que hi te  adscrit; 
-contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb constància de 
recepcio  , comunicant-los la solucio   a que  s'ha arribat o, si escau, la 
desestimacio   motivada de la queixa. Com a mínim, es contestara   al primer 
signant de la denúncia, i es fara   constar en l'escrit de resposta informacio   sobre 
quin és el següent nivell al qual poden acudir si no queden satisfets per la 
resolucio   adoptada (o les actuacions empreses) per la direccio   del centre. 

En el cas que la direccio   sigui part directament interessada en la queixa, s’haura   
d'abstenir i  en el seu lloc, ho fara   el cap d'estudis. 
3. Actuacions posteriors i arxivament de la documentacio  . 
Conclosa l’actuacio   de la direccio  , es podra   informar a la direccio   dels Serveis 
Territorials de la incidència produïda i la solucio   que se li ha donat. En tot cas, la 
documentacio   generada quedara   arxivada, en original o còpies autenticades, a la 
direccio   o la secretaria del centre, a disposicio   de la Inspeccio   d’Educacio  . 
 
Secció 2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs. 
Els pares i mares poden discrepar amb el/la mestre/a corresponent respecte a les 
qualificacions obtingudes pels seus fills o filles.  
En cas de no coincidir amb la resolucio   final que el mestre/a hagi pres, poden 
presentar al·legacions escrites. Els escrits de queixa sobre les qualificacions 
obtingudes pels alumnes ha d’adreçar-se a la direccio   del centre i han de contenir 
la identificacio   de la persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, 
la data i la signatura, i les dades i/o documents en les que es basa la queixa. Es 
posarà en marxa el protocol descrit a la secció 1, d’aquest capítol. 
 
Secció 3.  Impugnacio   de decisions dels òrgans i personal del centre. 
Els escrits d’impugnacio   de les decisions preses pel personal del centre, s’hauran 
de dirigir a la direccio   amb les dades descrites a la secció 1. 
Els escrits d’impugnacio   de les decisions preses per la direccio   es dirigiran al 
director dels SSTT o a inspeccio  . 
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CAPÍTOL 5. SERVEIS ESCOLARS 
 
Secció 1.  Servei de menjador. 
L’escola disposa de servei de menjador escolar amb cuina pròpia que segueix 
criteris alimentaris i educatius, i inclou tant l’organització dels àpats com el 
desenvolupament d’activitats educatives de lleure per part de l’alumnat. 
El funcionament de menjador segueix les directrius del Consell Escolar de l’escola , 
sota el control i supervisió de la comissió de menjador d’aquest. 
L’horari de menjador ocupa la franja intel·lectiva de migdia, temps en què 
l'alumnat està sota la responsabilitat de l'equip de monitors/es que l'empresa 
estipuli.  
La concreció anual d’aquest funcionament s’integrarà a la programació general de 
centre. 
La valoració del funcionament d’aquest servei s’inclourà a les respectives 
memòries anuals i serà tinguda en compte per a la millora d’aquest servei. 
La gestió del menjador escolar va a càrrec de l’AFA. 
 
Secció 2.  Servei d’activitats e traescolars, acollida i casal d’estiu. 
L’AFA és l’encarregada d’oferir diferents activitats extraescolars, així com el servei 
d’acollida. 
 
L’AFA també gestiona el Casal d’estiu i de setembre que s’ofereix a les famílies en 
períodes de vacances escolars. 
 
CAPÍTOL 6. GESTIÓ ECONÒMICA 
 
El/la secretari/a de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre, 
amb el vistiplau de el/la director/a (elaboració i liquidació del pressupost, 
seguiment del mateix, pagaments, liquidació…). Es farà servir el programari 
ESFERA. 
  
Secció 1. Pagament. 
Les famílies de l’escola porten a terme una sèrie de pagaments que corresponen a 
diferents quotes: llibres, material, sortides i colònies 
Les despeses per la compra de llibres i material escolar de les famílies que els 
adquireixen en el centre , així com les sortides i les colònies són pagades per les 
famílies, mitjançant domiciliació bancària, prèvia autorització de les famílies.  
Qualsevol incidència o situació econòmica familiar que pugui sorgir en relació al 
pagament s’ha de comunicar a la secretaria o a la direcció del centre, el més aviat 
possible. 
En cas que alguna família no hagi abonat la quota en concepte de sortides escolars 
o colònies no podrà realitzar l’activitat, llevat les que es facin que no generin cap 
despesa de monitoratge ni transport. En els casos de SCD es valoraran aquestes 
situacions. 
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Secció 2. Quota de llibres i material. 
El rebut de llibres es cobra en una única quota a les famílies durant el mes de juny 
del curs anterior. La comissió encarregada (direcció i AFA) calcula les quotes que 
les famílies del projecte han de pagar cada curs depenent dels llibres que es puguin 
socialitzar en cada nivell.  
El rebut de material es cobrarà  en una única quota durant el mes de juliol del curs 
anterior. El preu d’aquesta quota s’aprova per consell escolar a final de cada curs. 
 
Secció 3. Quotes de sortides i colònies. 
El càrrec de la quota de les sortides escolars i activitats complementàries es 
cobrarà en una única quota durant la primera quinzena d’octubre. Tal i com es va 
aprovar al consell escolar del curs 2019-20, en el punt 2 aprovació de sortides 
escolars, en data 30 de setembre de 2019, s’ajusten els preus de les sortides i/o 
activitats fora del centre al preu real i no estimatiu com s’havia anat fent en cursos 
anteriors.  
La devolució de l’import de les sortides escolars i activitats complementàries no 
realitzades (en les quals es possible fer la devolució) es farà a finals de curs, en cas 
que sigui necessari. 
El preu d’aquesta quota s’aprova pel Consell Escolar, a l’inici del curs escolar. 
L’escola cada curs ofereix la possibilitat de realitzar colònies al finalitzar cada cicle. 
Es realitza un sondeig de famílies interessades i també es té en compte la 
disponibilitat del claustre. Un cop es veu la viabilitat de fer-les, el rebut de colònies 
es divideix en dues quotes: la primera al mes de novembre i la segona al mes de 
març. 
 
Les famílies que tinguin pagaments pendents en començar un nou curs no podran 
anar a cap sortida escolar ni apuntar-se a colònies fins que no estiguin al corrent 
dels pagaments endarrerits.  
La renúncia a l’assistència a les colònies, sempre per motius justificats, implica la 
devolució a la família de l’import proporcional  pagat, és a dir, aquells diners que 
les empreses contractades no hagin cobrat per aquest alumne. 
 
CAPÍTOL 7. GESTIÓ ACADÈMICA I ADMINISTRATIVA 
 
Secció 1.  De la documentació acadèmica. 
El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a la 
documentació de l'alumnat, que compren la documentació acadèmica i la de gestió, 
de l'arxiu individual i relativa als grups d'alumnes. 
A secretaria hi ha un arxivador per cada grup classe on es guarda la documentació 
de l’alumnat. Cada alumne/a disposa d’una carpeta on es guarda la seva 
documentació personal:  Fitxa dades bàsiques, informe final de curs, informe final 
de cicle, mesures d’adaptació curricular i informes EAP, si és el cas, autorització 
d’imatges, autorització persones autoritzades per a la recollida,  autoritzacions de 
sortides i colònies,  documents judicials i informes mèdics, si és el cas…  En la 
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d’aquells/es alumnes vinguts/des d’un altre centre també hi ha la documentació 
rebuda de  l’altra escola (informe personal de trasllat i historial acadèmic). Les 
notes de cada trimestre també es guarden per si es necessiten les dades en algú 
moment. 
Qualsevol mestre/a pot consultar la documentació del seu alumnat, sense treure-la 
de les dependències d’administració.  
 
Secció2. De la documentació administrativa. 
L'activitat administrativa es formalitza en arxius, registres i documents tècnics. El 
centre disposarà de tots els llibres de registre preceptius degudament habilitats i 
diligenciats. 
El centre disposarà d'un arxiu actiu: documentació activa del centre que s’utilitza 
per a la realització de les seves tasques ordinàries. Aquesta s’ha de custodiar un 
màxim de 5 anys, excepte aquells que puguin generar certificacions posteriors (per 
exemple dades anuals). La documentació de gestió econòmica s’ha de custodiar un 
mínim de 6 anys.  
L’arxiu històric (tots els llibres-registre, actes i títols) i els historials acadèmics 
mentre no siguin lliurats al titular o enviats a un altre centre per canvi en 
l’escolarització, s’han de conservar permanentment.  
El centre formalitzarà els arxius , registres i documents relatius a:   

• la documentació dels òrgans de govern del centre. 
• la documentació de l’alumnat, que compren la documentació acadèmica i la 

de gestió, de l’arxiu individual i relativa als grups d’alumnes. 
• la documentació relativa als membres dels altres sectors de la comunitat 

educativa i als serveis escolars. 
• la documentació referent a les relacions amb altres centres, serveis i 

programes, Administració educativa, administració local i altres entitats i 
organismes. 

 
CAPÍTOL  . DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I DE SUPORT 
SOCIOEDUCATIU DEL CENTRE  
 
Secció 1. Del personal d’administració i serveis. 
El personal d’administració i serveis té els drets que li reconeix, en cada cas, la seva 
pròpia normativa vigent. 
Igualment, li corresponen els drets que reconeix la normativa en matèria 
educativa, específicament el dret a participar en la gestió i control del centre, 
mitjançant el seu representant del consell escolar. 
Té el deure genèric de respectar els drets i  llibertats dels altres membres de la 
comunitat educativa i el de respectar les normes del centre contingudes en aquest 
reglament, així com també altres normes de rang superior que resultin d’aplicació 
en cada cas concret. 
Té les obligacions inherents al compliment de les funcions que té assignades. 
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El/la director/a exerceix les tasques de cap de personal funcional del personal 
d’administració i serveis adscrits al centre. A aquest efecte, s’establirà la 
coordinació oportuna amb l’entitat de la qual depèn orgànicament aquest personal. 
 
Secció 2. Tècniques d’educació infantil (TEI). 
Col·laboren amb els/les mestres tutors de P-3 en el procés educatiu de l’alumnat, 
principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció de les 
necessitats bàsiques dels infants. 
Funcions: 
-participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 
aprenentatge: organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al 
desenvolupament de les sessions. 
-Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 
aprenentatge  d’hàbits d’autonomia de l’alumnat. 
-Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a i tutor/a. 
-Col·laborar en les activistes d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants i 
participar en les processos d’observació de l’alumnat. 
-Col·laborar en les activitats de cicle. 
 
Secció 3.  Vetllador/a.  
Intervenen amb l’alumnat que per les seves característiques especials necessiten 
d’una persona de suport en l’aprenentatge. 
 
Funcions: 
-Donar suport a l’alumnat amb barreres per a l’aprenentatge en aspectes de la seva 
autonomia personal perquè pugui participar en totes les activitats i portar a terme 
els tractaments específics en el centre. 
-Donar suport a l’alumnat amb barreres per a l’aprenentatge perquè pugui 
participar en les activitats de centre, tant de dins com de fora. 
-Participar en l’elaboració i l’aplicació de programes específics relacionats amb 
l’autonomia personal, habilitats social, mobilitat i desplaçaments. 
-Dur a terme programes específics pautats pel professorat i professionals. 
-Vigilar i ajudar l’alumnat amb NEE a les hores d’entrada i sortida i, si cal, durant el 
temps d’esbarjo. 
-Aportar informació tècnica i propostes als professors/es i als especialistes sobre 
les activitats i actuacions de l’alumnat amb NEE que puguin ser útils per ajustar, si 
cal, les programacions. 
 
CAPÍTOL 9. PERSONAL DE CONSERGERIA 
 
El centre compta amb un conserge a jornada complerta. 
Les tasques que realitza són, com a treballador de l’Ajuntament, les que 
corresponen segons la seva normativa laboral. 
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TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE (Resolució juny 2012 PRIM:art. 
32. SEC: art 31) (LEC 12/2009 art.30-38) (DAC 102/2010 art. 19,23,24,25) 

 
(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5686 – 5.8.2010) 
L’autonomia s’orienta a fer possible en els centres el desenvolupament d’un 
projecte educatiu adaptat al seu context, amb la finalitat d’augmentar l’èxit escolar 
i l’excel·lència educativa en un context d’equitat. 
 

- Capítol 3. Autonomia organitzativa: art. 18 a art. 25 
Art. 23. Mesures de promoció de la convivència 
Art. 24. Mesures correctores i sancionadores 
Art. 25. Garanties i procediment en la correcció de faltes greument 
perjudicials per a la convivència 

 
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
1- Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que 
aquelles que es derivin de les seves edats i els ensenyaments que cursin. 
2- L’exercici dels seus drets per part dels alumnes implicarà el deure correlatiu de 
coneixement i respecte dels drets de tots els membres de la comunitat educativa. 
 
CAPÍTOL 2. DEURES I DRETS DELS ALUMNES 
 
Secció 1. Respecte a les normes de convivència. 
El respecte a les normes de convivència dins el centre docent com a deure i dret 
bàsic dels alumnes s’estén a : 

I. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i 
ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els 
membres de la comunitat educativa. 

II. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de 
naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social 

III. Respectar el caràcter propi del centre i el seu projecte educatiu. 
IV. Respectar, utilitzar correctament i compartir el material didàctic, els béns 

mobles i les instal·lacions del centre. 
V. Complir amb les Normes d’Organització i Funcionament del Centre. 
VI. Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, 

sens perjudici que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els 
seus drets d’acord amb el procediment que estableixi les NOFC 
(presentació de reclamació davant l’òrgan que havia pres la decisió en un 
termini genèric de quinze dies, estudi de la reclamació per part de l’òrgan i 
emissió d’una resolució motivada expressa per part de l’òrgan). Contra 
aquesta resolució es pot interposar recurs davant la delegació territorial 
del Departament d’Ensenyament. 
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VII. Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la 
comunitat educativa, per tal d’afavorir el millor exercici de l’ensenyament, 
de la tutoria i orientació i de la convivència en el centre. 

VIII. Propiciar un ambient de convivència i respectar el dret dels altres alumnes 
a que no sigui pertorbada l’activitat normal a les aules. 

IX. Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 
 

 
Secció 2. Respecte a l’estudi. 
L’estudi també constitueix un deure i un dret bàsic dels alumnes ja que comporta 
el desenvolupament de les seves aptituds personals i l’aprofitament dels 
ensenyaments que s’imparteixen amb la finalitat d’assolir una bona preparació 
humana i acadèmica. S’estén a: 

I. Assistir a classe, participar en les activitats educatives acordades (inclòs 
sortides curriculars) en el calendari escolar i respectar els horaris 
establerts. 

II. Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats 
personals. 

III. Realitzar les tasques encomanades pel professorat amb l’exercici de les 
seves funcions docents. 

IV. Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys i l’autoritat del 
professorat. 

 
Secció 3.  Respecte a l’educació, la integritat física i la dignitat personal. 

I. L’alumnat no por ser privat de l’exercici del seu dret a l’educació i del seu 
dret a l’escolaritat.  

II. En cap cas poden imposar-se mesures correctores ni sancions que vulnerin 
la integritat física i la dignitat personal de l’alumnat. 

 
CAPÍTOL 3. CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA 
 
Secció 1. Conductes contràries. 
És consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre: 

I. Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 
II. Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la 

comunitat educativa. 
III. Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les 

activitats del centre. 
IV. Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la 

comunitat educativa. 
V. El deteriorament causat intencionadament de les dependències del centre, 

del material d’aquest o de la comunitat educativa. 
VI. Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de 

l’activitat escolar. 
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Secció 2. Conductes greument perjudicials. 
Es consideren conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre:  

I. Els actes greus d’indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la 
comunitat educativa. 

II. L’agressió física o amenaces contra altres membres de la comunitat 
educativa. 

III. Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, 
particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexe, racial o 
xenòfoba, o es realitzin contra l’alumnat més vulnerable per les seves 
característiques personals, socials i/o educatives. 

IV. La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o 
sostracció de documents i material acadèmic. 

V. El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del 
centre, del material d’aquest o dels objectes i les pertinences dels altres 
membres de la comunitat educativa. 

VI. Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de 
les activitats del centre. 

VII. Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la 
integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre. 

VIII. La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de 
convivència en el centre. 

 
CAPÍTOL 4. MESURES DE PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA 
 
Secció 1. Introducció. 
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 procés educatiu de l’alumnat.  
 
Secció 2.  Pla d’acció tutorial. 

I. Cada grup classe, dins el seu horari setmanal, ha de tenir assignada una 
franja horària per poder anar parlant i treballant totes aquelles conductes 
contràries a les normes de convivència amb el seu mestre tutor/a.  

II. Tot i que qualsevol professor/a pot interrompre la marxa de la seva àrea 
per a treballar algun aspecte de la convivència escolar, recau en la figura del 
tutor/a establir estratègies per anar treballant aquests aspectes tant a nivell 
de grup com a nivell individual de cara a que els alumnes vagin incorporant 
estratègies per a la prevenció de conflictes i per a la seva resolució en el cas 
que s’arribi al conflicte. 

III. En el cas que un conflicte no es pugui resoldre dins d’aquest àmbit, es pot 
recórrer a la mediació escolar. 
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IV. Els tutors del Cicle Superior tenen una sessió, dins el seu horari lectiu de 
treball, de tutoria individualitzada. Aquestes tutories individualitzades són 
un espai per tractar aspectes relacionals, afectius, físics i cognitius. 
 

Secció 3. Mediació Escolar. 
La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la 
intervenció d’una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb 
l’objecte d’ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori.  
 
 Principis:  

- 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. 
- 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. 
- 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. 
- Caràcter personal, que suposa que els implicats han d’assistir 
personalment a les reunions de mediació, sense que es puguin valer de 
representants o intermediaris. 
 

 Àmbit d’aplicació: 
- El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la 
gestió de conflictes, encara que no estiguin tipificats com a conductes 
contràries a les normes de convivència.  
- Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per 
conductes de l’alumnat contràries a les normes de convivència llevat que 
aquestes siguin de les tipificades com a “greument perjudicials per a la 
convivència del centre” o que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació amb el 
mateix alumne durant el mateix curs escolar i pel mateix conflicte més de 
dues vegades. 
- 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. 
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CAPÍTOL5. MESURES CORRECTORES I SANCIONADORES 
 
Secció  1. Àmbit d’aplicació. 

I. Es poden corregir, d’acord amb el que es disposa en aquest document, els 
actes contraris a les normes de convivència del centre, així com les 
conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre descrites 
al capítol 3 realitzades pels alumnes dins del recinte escolar o durant la 
realització d’activitats complementàries i extraescolars. 

II. Igualment, poden corregir-se les actuacions de l’alumne que, encara que 
dutes a terme fora del recinte escolar, siguin motivades o directament 
relacionades amb la vida escolar i afectin als seus companys o altres 
membres de la comunitat educativa. 

III. La imposició als alumnes de mesures correctores i de les sancions que 
preveu aquest document ha de ser proporcional a la conducta i ha de tenir 
en compte el nivell escolar en què es troba i les seves circumstàncies 
personals, familiars i socials, i contribuir, en la mesura que això sigui 
possible, al manteniment i la millora del seu procés educatiu. 

IV. En el cas que hi hagi un acord explícit amb els progenitors o tutors legals 
dins el marc de la carta de compromís educatiu s’ha de buscar la mesura 
correctora d’una manera compartida. 
 

Secció 2.  Circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de 
l’alumnat. 
Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació: 

I. El reconeixement espontani per part de l’alumne de la seva conducta 
incorrecta. 

II. No haver comès amb anterioritat faltes ni haver tingut conductes contràries 
a la convivència en el centre. 

III. La presentació d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del 
desenvolupament de les activitats del centre. 

IV. L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat. 
V. La falta d’intencionalitat. 
VI. Les disculpes de l’alumne o el compromís de reparació ofert quan no es 

pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no 
l’accepti, o quan el compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme 
per causes alienes a la voluntat de l’alumne. 
 

Secció 3. Circumstàncies que poden augmentar la gravetat de l’actuació de 
l’alumnat.  
Es consideren circumstàncies que poden augmentar la gravetat de l’actuació: 

I. Qualsevol acte que atempti contra el deure de no discriminar cap membre 
de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol altra 
circumstància personal o social. 
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II. Qualsevol dany psíquic o físic, injúria o ofensa als companys d’edat inferior 
o als incorporats recentment al centre. 

III. La premeditació i la reiteració. 
IV. La col·lectivitat i/o publicitat manifesta de l’acte. 

 
Secció 4.  Mesures correctores. 
Les mesures correctores que es preveuen per a les conductes contràries a les 
normes de convivència en el centre descrites a la secció 1, capítol 3, títol V, són les 
següents: 

I. Amonestació oral. 
II. Compareixença immediata davant del Cap d’Estudis o del Director del 

centre. 
III. Privació del temps d’esbarjo, entenent aquesta privació com un espai per 

reflexionar, de manera oral i/o escrita, sobre la seva actitud o 
comportament negatiu. 

IV. Elaboració per part de l’alumne d’un escrit en el qual consti el fet que ha 
causat la mesura correctora i el compromís personal de millora. Aquest 
document el custodiarà el tutor/a de l’alumne i se n’informarà als pares o 
tutors legals en cas que es cregui convenient. 

V. Amonestació escrita per part de qualsevol docent del centre, del cap 
d’estudis o del director del centre. 

VI. Realització de tasques educadores per a l’alumne i/o la reparació 
econòmica dels danys causats al material del centre o bé d’altres membres 
de la comunitat educativa.  La realització d’aquestes tasques no es podrà 
prolongar per un període superior a cinc dies lectius. 

VII. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o 
complementàries del centre per un període màxim d’una setmana. 

VIII. Canvi de grup de l’alumne per un període màxim de dos dies lectius. Durant 
aquest temps, l’alumne efectuarà els treballs acadèmics que se li 
encomanin. 

IX. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no 
superior a cinc dies lectius. Igual que en el punt anterior, l’alumne efectuarà 
els treballs acadèmics que se li encomanin en un altre grup. 

X. Suspensió del dret d’assistència a sortides escolars lúdiques o, en el cas que 
hi hagi, a les colònies escolars. 
 

Secció 5. Comunicació als pares, mares  o tutors/es legals de l’alumne. 
La imposició de les mesures correctores previstes en els apartats  V, VI, VII, VIII, IX 
i X del punt anterior hauran de ser comunicades, de forma que en quedi constància, 
als pares o representants legals de l’alumne. 
 
Secció 6. Òrgan que aplica la sanció. 
- En el cas de les mesures correctores exposades al punt I, II, III ,IV,V de la secció 4, 
capítol 5, d’aquest document, poden ser aplicades per qualsevol docent del centre 
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escoltat l’alumne, tot i que s’ha de comunicar, si pot ser de manera prèvia a la 
imposició de la mesura, al tutor/a del mateix. 
- En el cas de les mesures correctores exposades al punt VI, VII, VIII, IX, X, de la 
secció 4, capítol 5,  la sanció l’aplica la direcció del centre, un cop escoltat l’alumne, 
al tutor o a qualsevol docent del centre. 
- El director/a del centre, o el cap d’estudis per delegació d’aquest, escoltat 
l’alumne, pot imposar qualsevol de les mesures correctores a demanda del tutor/a 
o, en casos excepcionals, per qualsevol docent del centre. 
 
Secció 7.   esures correctores en casos d’impuntualitat o faltes d’assistència. 
En els casos de falta d’assistència o d’impuntualitat reiterada de l’alumne, el 
director/a, previ avís del tutor/ i amb constància escrita de la falta, avisarà 
directament a la família per buscar solució al problema, entenent que s’han esgotat 
les vies de comunicació entre tutor/a i pares o representants legals. En cas que 
continuï la falta, s’informarà al treballador/a social de l’EAP i a la comissió social i 
s’acordaran, conjuntament amb els professionals que intervinguin en el cas, les 
mesures a seguir. 
 
Secció 8. Mesures correctores en cas de conductes greument perjudicials per 
a la convivència en el centre.  
Les mesures correctores que es preveuen per a les conductes greument 
perjudicials a les normes de convivència en el centre descrites a la secció 2, capítol 
3, títol V, del present document són les següents: 

I. Realització de tasques educadores per a l’alumne i/o la reparació 
econòmica dels danys causats al material del centre o bé d’altres membres 
de la comunitat educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà 
prolongar per un període superior a un mes. 

II. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o 
complementàries del centre durant un període que no podrà ser superior al 
que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic. 

III. Canvi de grup o classe de l’alumne. 
IV. Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un 

període que no podrà ser inferior a sis dies lectius ni superior a quinze dies 
lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació contínua, i 
sens perjudici de l’obligació de realitzar determinats treballs acadèmics al 
domicili de l’alumne, en el supòsit de privació del dret d’assistència al 
centre. 

V. Inhabilitació per cursar estudis al centre pel període que resti per a la fi del 
corresponent curs acadèmic. 

VI. Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el qual es va 
cometre la falta. 
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Secció 9.  Expedient. 
Les sancions que s’enumeren a la secció 8, capítol 5, títol V,  del present document 
només podran portar-se a la pràctica prèvia instrucció d’un expedient i amb 
coneixement per part dels pares o tutors legals de l’alumne 

I. Correspon al director proposar, per pròpia iniciativa o a proposta del 
tutor/a, els expedients. De manera excepcional, també ho podrà fer 
qualsevol membre de l’equip docent. 

II. L’inici de l’expedient s’ha d’acordar en el termini més breu possible, en 
qualsevol cas no superior a 10 dies des del coneixement dels fets.  

III. El director ha de formular un escrit d’inici de l’expedient, el qual ha de 
contenir el nom i els cognoms de l’alumne, els fets imputats i la data en la 
quan es van donar els fets. També ha de nomenar a una persona instructora 
i, si s’escau per la complexitat de l’expedient, d’un secretari. El nomenament 
d’instructor recaurà en personal docent del centre o en un pare o mare que 
no sigui membre del Consell Escolar i el de secretari, en professorat del 
centre. 

IV. La decisió d’inici de l’expedient s’haurà de notificar a l’instructor, a l’alumne 
i als seus pares o representants legals quan aquest sigui menor d’edat. 

V. Els alumnes, i els seus pares o representants legals si és menor d’edat, 
podran plantejar davant el director la recusació de l’instructor nomenat, 
quan pugui inferir-se falta d’objectivitat en la instrucció de l’expedient. 

VI. Només els que tinguin la condició legal d’interessats en l’expedient tenen 
dret a conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la 
seva tramitació. 

VII. Quan siguin necessàries per a garantir el normal desenvolupament de les 
activitats del centre, en iniciar-se el procediment o en qualsevol moment de 
la instrucció, el director, a proposta, si s’escau, de l’instructor, pot adoptar 
les mesures provisionals que consideri convenients, entre d’altres, el canvi 
provisional de grup de l’alumne, la suspensió temporal del dret 
d’assistència al centre a determinades classes o activitats per un període 
màxim de vint dies lectius. 

VIII. Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels 
progenitors o tutors legals, el Consell Escolar pot revisar la sanció aplicada, 
sens perjudici de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents 
davant els serveis territorials corresponents. En qualsevol cas, la direcció 
del centre ha d’informar periòdicament al Consell Escolar dels expedients 
que s’han resol. En cas que el Consell Escolar revisi l’expedient, ha de tenir 
tota la informació relativa al cas i s’ha de comprometre a no divulgar cap 
punt de l’expedient. 

IX. 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 tutors 
legals. Quan no s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció 
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expressarà motivadament les raons que ho han impedit. Independentment, 
s’aplicarà la sanció. 

X. La sanció d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre en les 
etapes obligatòries ha de garantir a l’alumne/a un lloc escolar en un altre 
centre. El Departament d’Ensenyament ha de disposar el que sigui pertinent 
quan el centre afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització 
de l’alumnat en qüestió. 

XI. 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 imposarà i aplicarà 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 menors 
d’edat, del seu pare, mare o tutors legals.   
 
 

Secció 10.  Responsabilitat penal. 
La direcció del centre comunicarà a l’òrgan directiu de l’àrea territorial del 
Departament d’Ensenyament, qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o 
falta perseguible penalment. Això no serà obstacle per a la continuació de la 
instrucció de l’expedient fins a la seva resolució i aplicació de la sanció que 
correspongui. 

 
Secció 11. Altres. 
Serà molt important recollir totes les incidències que es notifiquin a les famílies en 
la carpeta de traspàs. S’informarà als monitors, tant del menjador com de les 
activitats extraescolars, d’aquest pla de convivència. El canal per fer arribar la 
informació serà la coordinadora del menjadors i activitats extraescolars. 
 

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

 
 
CAPÍTOL 1. QÜESTIONS GENERALS 
 
La comunitat escolar està integrada per totes les persones i les institucions que 
intervenen en el procés educatiu. 
L’escola facilita la participació de tots els membres de la comunitat escolar seguint 
els espais i procediments establerts per  a possibilitar aquest contacte. 
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CAPÍTOL 2. INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 
 
Just començar el curs, s’envia una comunicació a les famílies (remember), amb 
informacions d’interès general: assignació de tutories, dies festius, horaris 
d’atenció, normativa bàsica... 
 
A finals de setembre o principis d’octubre es porta a terme una reunió general de  
famílies per informar-los del funcionament pedagògic i organitzatiu del curs, així 
com, de les novetats o últimes notícies. 
Aquestes reunions començaran a les 16:45h i sempre disposaran de servei 
d’acollida per part de l’AFA. 
 
Al llarg del curs, es realitza mínim, una entrevista personal amb cada família per 
comentar el seguiment acadèmic i personal del seu/va fill/a. 
L’última setmana de juny sempre es dedica una jornada matinal a realitzar 
entrevistes per a aquelles famílies que ho demanin o amb una casuística especial 
que així ho requereixin. Per les famílies de sisè es realitzen entrevistes amb totes 
les famílies a final de l’estada a l’escola dels seus fills i filles en la qual es fa entrega 
de la documentació acadèmica i dels resultats de les  proves de les CCBB. 
Tots/es els/les mestres tenen adjudicada una sessió setmanal d’atenció a les 
famílies per facilitar la informació. Caldrà concretar l´hora prèviament fent servir 
l’agenda del nen o nena. 
En casos excepcionals i sempre que es consideri oportú, els/les docents poden 
convocar entrevistes fora del dia establert (sempre en la franja del migdia). Es 
prioritzaran les reunions comunes d’organització i funcionament, així com les de 
caire pedagògic. 
 
Els grups de 1r, 3r, 5è de primària, així com, els grups que canvien de tutor/a a 
educació infantil, al llarg del primer trimestre podran fer entrevistes amb famílies, 
a la franja del migdia. 
Al gener hi haurà una setmana intensiva de reunions amb les famílies de primària i 
d’ infantil, a més a més, una setmana al novembre per les famílies d’infantil. 
 
Tanmateix, els informes d’avaluació dels/de les alumnes permeten també 
mantenir informades les famílies del seguiment escolar del seu fill/a. A educació 
infantil és donaran dos informes, un al febrer i l’altre a final de curs. A educació 
primària es dona un al finalitzar cada trimestre (Nadal, Setmana Santa i final de 
curs). 
A final de curs, els informes dels grups de P-5 i 2n inclou una carta d’informació de 
traspàs de cicle i etapa. 
 
Per contactes generals del dia a dia amb els tutors/es i especialistes s’utilitzarà 
l’agenda escolar. A infantil es faran servir les carpetes missatgeres. 
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Les circulars generals d’escola s’enviaran mitjançant correu electrònic en tots els 
casos que sigui possible. 
El cicle Infantil farà servir la vitrina (P3) i els suros (P4 i P5) per fer recordatoris, 
demandes o transmetre informacions puntuals i concretes a les famílies.   
 
La pàgina web és una eina de comunicació del centre, amb el qual les famílies 
poden consultar les últimes notícies d’àmbit general del centre, documentació de 
centre, activitats de reforç, activitats d’aula i/o extraescolars i altres enllaços 
d’interès. 
 
Sempre es manté l’accés directe amb l’escola mitjançant via telefònica i el correu 
electrònic general de centre. 
 
CAPÍTOL 3. ASSOCIACIONS DE FAMÍLIES D’ALUMNES (AFA) 
 
Les famílies  dels i de les alumnes tenen garantida la llibertat d’associació en 
l’àmbit educatiu i, en conseqüència, poden associar-se constituint associacions de 
pares i mares. 
 
Les associacions de famílies d’alumnes assumiran, entre d’altres, les següents 
finalitats: 
1- Assistir a les famílies en tot el que faci al cas respecte a l’educació dels seus 
fills/es. 
2- Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell 
Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats 
complementàries, extraescolars o de serveis. 
3- Promoure les activitats de formació de famílies. 
3- Promoure la participació de les famílies del alumnes en la gestió del centre. 
 
Les associacions de famílies poden utilitzar els locals o espais del centre per les 
activitats que li són pròpies. El director/a de l’escola facilitarà la integració 
d’aquestes activitats a la vida escolar, tenint en compte el normal 
desenvolupament d’aquesta. 
Les associacions de famílies tenen un espai reservat al centre, per poder publicar i 
fer difusió d’informacions pròpies. 
El/la president/a de les associacions de famílies tindran contactes periòdics amb 
l’equip directiu del centre. 
 
Les associacions de famílies són regulades pels seus propis estatuts i tenen com a 
referència normativa el Decret 202/1987, de 19 de maig (DOGC núm.854, de 
19.6.1987) 
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CAPÍTOL 4.  CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 
La carta de compromís educatiu expressa els compromisos que cada família i el 
centre s’avenen a adquirir per garantir la cooperació entre les accions educatives 
de les famílies i la del centre educatiu en un entorn de convivència, respecte i 
responsabilitat en el desenvolupament de les activitats educatives. 
Els compromisos s’han de referir, com a mínim, al seguiment de l’evolució del i de 
les alumnes, a l’acceptació dels principis educatius del centre, al respecte a les 
conviccions ideològiques i moral de la família en el marc dels principis i valors 
educatius establerts a les lleis, a l’adopció de mesures correctores en matèria de 
convivència i a la comunicació entre el centre i la família. 
 
Els continguts comuns de la carta de compromís educatiu són elaborats pel centre, 
amb la participació de la comunitat escolar, i són aprovats pel Consell Escolar. 
La carta pot incloure compromisos específics addicionals, quan ambdues parts 
convinguin en el marc del projecte educatiu i d’acord amb els principis i valors 
establerts a les lleis i es revisada periòdicament en els termes i terminis que 
acordin el centre i el pare, mare o tutor/a legal. 
La carta de compromís educatiu i les seves modificacions es signada pel director/a 
i per pare, mare i/o tutor/a legal de l’alumne/a. De la carta signada ha de quedar 
constància documental al centre i família. 
 
CAPÍTOL 5.  ALUMNES DELEGATS/DES. “DELETACS” 
 
A l’escola tenim representants de les classes de cicle superior que es reuneixen, 
com a mínim, un cop al mes amb la cap d’estudis. 
Aquests/es tenen la funció de recollir les necessitats, aportacions de millora i idees 
des de la vessant de l’alumnat. Donen els seus punts de vista i juntament amb la 
cap d’estudis elaboren plans de treball i fan aportacions de funcionament i 
organització que arriben a les coordinacions dels mestres. 
Són també els encarregats d’elaborar i mantenir actualitzada la pàgina web “Els 
Pins en un click” amb recursos educatius per l’alumnat del centre. 
 
CAPÍTOL 6. ALTRES PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ 
 
Secció 1.   Famílies delegades d’aula.  
Els pares i mares delegats s’ofereixen voluntàriament per desenvolupar aquesta 
tasca, aprofitant la reunió general de principi de curs. En el cas que s’ofereixi més 
d’una família delegada en un grup, es prioritzarà la persona que encara no hagi 
desenvolupat aquesta funció. 
Les funcions de les famílies delegades són: 

1. Transmissió d’informació ràpida del curs, de caràcter urgent. 

2. Rebotar la informació que s’envia des del centre. 

3. Comunicar les demandes molt concretes fetes des de les tutories. 
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Cal tenir en compte que els representants dels pares i mares són les famílies 

elegides per aquests/es per formar part del consell escolar del centre. 

 
DISPOSICIONS FINALS 

 
Primera 
Interpretació del reglament 
1. Queden derogades totes les normes que hagin estat acordades amb anterioritat i 
que s’oposin a l’establert en les presents NOFC. 

2. Aquestes NOFC són d’obligat compliment per a tots els membres que 
constitueixen la comunitat escolar de l’escola Els Pins i entrarà en vigor a partir 
de la seva aprovació per part de la del/la director/a del centre, prèvia consulta 
preceptiva al Consell Escolar. 

3. El /la director/a del Centre és el màxim responsable de fer complir aquestes 
NOFC. Els membres del Consell Escolar, Claustre de professors/es i de l’AFA 
tenen també el deure de conèixer, complir i fer complir les NOFC. 
 

Segona 
Modificacions 
1. Aquest reglament és susceptible de ser modificat per les causes següents:                            

   -  No s’ajusti a la normativa de rang superior, segons el control que efectua el 
Departament d’Ensenyament. 

- Perquè canviï la normativa de rang superior, com  a conseqüència de la seva 
aplicació. 

- Perquè  concorren noves circumstàncies a considerar o nous àmbits que 
s’hagin de regular. 

2. Les modificacions poden proposar-se mitjançant els òrgans de govern, els 
òrgans de coordinació, Departament d’Ensenyament i les associacions de famílies 
d’alumnes a l’equip directiu per escrit. 
3. Posteriorment, les possibles modificacions aniran a l’ordre del dia del següent 
consell escolar per la seva consulta i posterior aprovació per part de la direcció del 
centre. 
4. Les modificacions s’afegiran en un apartat titulat “Disposicions addicionals” al 
final del redactat del reglament. A l’acabament de cada curs, el consell escolar 
podrà decidir incorporar les modificacions realitzades en les NOFC durant el curs i 
que estaven incloses en l’apartat de disposicions addicionals. D’aquesta manera 
s’actualitzarien les NOFC per al nou curs escolar. 
5. En el cas que es produeixen situacions no previstes en les NOFC i que per les 
seves característiques requereixen una intervenció urgent, i sempre que no hi hagi 
hagut temps de convocar la Comissió Permanent, serà el/la Director/a qui prendrà 
la decisió que estimi més oportuna i, posteriorment, ho comunicarà als òrgans que 
siguin necessaris. 
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Tercera 
Especificacions del reglament 
1. Es poden elaborar especificacions del reglament que no suposin una modificació 
d’aquest, a càrrec dels òrgans i responsables del desenvolupament de les 
funcions atribuïdes en aquest. 

2. La direcció del centre supervisarà aquestes especificacions, en les quals podrà 
introduir modificacions, i que no seran vàlides ni aplicables en tant que 
contradiguin el contingut  d’aquest reglament. 

 
Quarta 
Publicitat 
Aquest reglament es difondrà a tots els membres de la comunitat educativa. Es 
penjarà a la pàgina web de l’escola. 
 
Cinquena 
Dipòsit 
1. S’arxivarà al despatx del/la director/a del centre i estarà a disposició de 
qualsevol membre de la Comunitat educativa. 
2.  Igualment es procedirà  per a les possibles modificacions. 
 
Sisena 
Aquest reglament entrarà en vigor a partir del dia 15 de novembre de 2019 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que el present document ha estat consensuat i avaluat 
a data 14 de novembre de 2019 pel Consell Escolar i aprovat pel director del 
centre, Joaquim González Rico, tal com consta en l’acta del Consell Escolar d’aquest 
òrgan col·legiat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joaquim González Rico 

Director de l’Escola Els Pins 
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