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A.1. Introducció  

 

La   legislació   educativa   vigent   preveu   que  totes   les  escoles  tinguin   unes   

Normes d'Organització i Funcionament de Centre. 

Les NOFC es tracta d’un document normatiu que recull el conjunt de regles, preceptes i 

instruccions que regulen el règim de l’escola. És intern, perquè és propi i solament té 

validesa al nostre centre educatiu. 

Entenem que les Normes d’organització i funcionament han d’estar al servei dels 

alumnes i ha de servir de pauta per a pares, mares i mestres. 

Creiem que les NOFC han de restar obertes a noves incorporacions, modificacions o 

canvis en alguns apartats. Proposem que periòdicament es revisi per adaptar-lo a les 

noves necessitats. 

L'aplicació d’aquest document es desenvoluparà tenint sempre presents els  principis 

generals següents: 

a) El desenvolupament de l’educació i la convivència dins un marc de tolerància i 

respecte a la llibertat de l’individua, a la seva responsabilitat i conviccions. 

b) El dret de tots els membres de la comunitat escolar a intervenir en les decisions que 

els afectin mitjançant els seus representants lliurement elegits. 

c) L’orientació dels alumnes perquè puguin assumir progressivament la responsabilitat 

de la seva pròpia educació. 

d) El dret de tots a expressar el seu pensament, idees i opinions, amb respecte a les 

llibertats dels altres. 

e) Assegurar l’ordre  intern  que  permeti  assolir amb  major plenitud  els  objectius 

educatius del centre escolar. 

f)   Assegurar el correcte compliment de les normes vigents. 

g) Vigilar, avaluar i sancionar les normes inherents a les NOFC. 

h) Fer comprendre a la comunitat escolar que l’ordre i la disciplina són una necessitat 

imprescindible per al desenvolupament de la tasca educativa en l’àmbit de l’escola. 

  

A.2. Filosofia del centre i trets d’identitat: 

L’escola forma part de la xarxa de centres públics de Catalunya, la titularitat de la qual 

correspon al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Pertànyer a 

aquest col•lectiu representa compartir els programes, les directrius i els avantatges 
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d’un sistema educatiu amb trets i recursos comuns, pensat per construir una societat 

cohesionada i equilibrada. Com cada escola d’arreu, tenim una identitat pròpia, 

singular, que ens fa sentir protagonistes d’un projecte. 

Entenem l’educació com un procés que engloba els diferents aspectes que integren la 

personalitat del/de la alumne/a: l'intel•lectual, l’emociona-la i el social. Per atendre 

aquest procés, la línia pedagògica vol ser innovadora, activa, adaptada al medi, 

catalana i plural. 

Treballem per tenir una escola innovadora i activa, que basa els aprenentatges en 

l’experimentació, la memòria comprensiva, els coneixements previs, la globalització, la 

contextualització, la interdisciplinarietat i la funcionalitat dels aprenentatges. 

Vetllem per una escola adaptada al medi, que valora el coneixement i aprecia els 

elements culturals, socials i ambientals de l’entorn proper. 

Treballem per una escola catalana, que viu aquest fet com la garantia del dret de tota 

persona a accedir a la cultura del seu país (llengua, art, història, costums,...) tant des 

del punt de vista del coneixement com del de l’arrelament. 

Som una escola plural i per tant, cap membre de la comunitat educativa pot ser 

discriminat/da per cap motiu. Vetllem perquè els/les alumnes tinguin instruments que 

els/les ajudin a conèixer -des del més profund respecte a la diversitat- les diferents 

visions i opcions personals davant la realitat que ens envolta. Eduquem en valors com 

ara la participació, la tolerància, la pau, la solidaritat, la responsabilitat i el consum 

responsable. 

A l’escola, alumnes i mestres entrem en contacte uns amb altres i les relacions que 

establim són un dels elements potencialment més educatius que posseïm. 

Si la qualitat de les relacions interpersonals és bona, la tasca educativa serà de 

qualitat. Val la pena doncs, tenir cursi de les relacions entre totes les persones de 

l’escola. 

No es poden reglamentar les relacions personals, però si que hi ha d’haver uns criteris 

generals que permetin actuar amb llibertat i sentit comú. 

El respecte 

Totes les persones mereixen un respecte, tant alumnes i mestres com la resta de la 

comunitat educativa. No es pot fer burla, menyspreu, broma pesada o vexació de cap 

persona. 

Cal evitar de molestar en les tasques que fan les persones. El respecte per la feina 

també és important. 
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Els materials, espais i al:res coses de l’escola o dels altres mereixen el mateix respecte 

que si fossin personals. 

La cooperació 

A l’escola necessitem sovint treballar plegats persones diferents. 

Cal tenir una actitud d’acceptació dels companys/es de grup, així com saber compartir 

el material comú. 

És important fer aportacions positives al grup,  saber buscar acords i evitar actituds 

excessivament passives o en permanent desacord. 

Cal saber demanar i oferir ajut quan sigui necessari. 

La participació 

És important manifestar sempre la pròpia opinió, argumentant-la i en el moment adient. 

És necessari saber expressar el desacord però, raonant, sense cridar ni esvarar-se i 

aportant reflexions positives. 

Cal respectar sempre totes les persones malgrat no estar d’acord amb les seves 

opinions o idees. 

La democràcia necessita que els acords presos en el grup o a la classe s’acompleixin. 

El tracte i la sensibilitat amb els altres. És important que a classe i a l’escola en general 

hi hagi un clima de tranquil•litat i de bones relacions entre les persones. Per això cal: 

a.  Evitar accions o expressions que puguin molestar. 

b.  Controlar les nostres reaccions. 

c.  Adreçar-nos als altres amb el nom correcte i amb un to de veu adequat. 

d.  Vetllar pel benestar de tots/es i per l’ordre i neteja dels espais col•lectius. 

e. Saber parlar i arribar a acords. 
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PREAMBUL:   

 

La llei d’educació  demana  l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i 

funcionament del centre. El Decret d’Autonomia (Decret 155 /2012) dona pautes als 

centres per determinar les seves normes d'organització i funcionament.  

Aquestes han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions que s'hi adopten per fer 

possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius 

proposats en el projecte educatiu del centre i en la seva programació anual. La 

democràcia ha d’estar present en tots els àmbits col.legiats. 

.Les normes d’organització i funcionament enumeren l’estructura organitzativa del 

centre, declaren drets i deures de la comunitat escolar,  proposen mesures de 

promoció de la convivència i concreten l’organització i la manera de funcionar dels 

diferents àmbits organitzatius del centre. 

També son  coherents amb el fet que l’aprenentatge i la pràctica de la convivència són 

elements fonamentals del procés educatiu. Totes les persones membres de la 

comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo 

amb les seves actituds i conducta. 

 

Correspon al consell escolar, a proposta de la direcció,  aprovar les normes 

d’organització i funcionament i les seves modificacions. 

 

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5422/950599.pdf
http://www.gencat.cat/diari/5753/10300020.htm
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CAPÍTOL 1.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

1.1.- ÒRGANS DE GOVERN(*) 

1.1.1.- Unipersonals 

Els òrgans unipersonals de govern són el/la Director/a, el/la Cap d'Estudis i el/la 

Secretari/ària. Tots tres formen l'Equip Directiu del Centre i dediquen a aquesta feina 

les hores marcades dins els seus horaris de professorat en el centre. Equip directiu 

 

1.1.1.1.- El / la Director/a 

1. Les seves funcions  estan regulades pel Decret 155 /2012,  

2. Funcions i atribucions 

3. Correspon a la direcció de cada centre públic l’exercici de les funcions de 

representació, de direcció i lideratge pedagògics, de lideratge de la comunitat 

escolar, d’organització, funcionament i gestió del centre i de cap del seu 

personal. 

 

4. Les funcions de la direcció s’exerceixen en el marc reglamentari de l’autonomia 

dels centres públics i comporten l’exercici d’un lideratge distribuït i del treball en 

equip d’acord amb el que s’estableixi a cada centre en relació amb les funcions 

dels membres de l’equip directiu i, si s’escau, del consell de direcció. 

5. Consideració d'autoritat pública 

6. La direcció, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat 

pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament 

a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. Així mateix, 

en l’exercici de les seves funcions, la direcció és també autoritat competent per 

defensar l’ interès superior de l’ infant. 

 

7. Les direccions dels centres públics poden requerir la col·laboració necessària a 

les altres autoritats de les administracions públiques per al compliment de les 

funcions que els estan encomanades. Així mateix, poden sol·licitar i han de 

rebre informació dels diferents sectors de la comunitat educativa del seu centre i 

dels altres òrgans i serveis de l’Administració educativa, amb la finalitat de 

http://www.gencat.cat/diari/5753/10300020.htm
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disposar de la informació suficient del seu centre i de la zona educativa per a 

l’exercici eficient i eficaç de les seves funcions. 

Funcions de representació 

La direcció d’un centre públic representa ordinàriament l’Administració educativa en el 

centre i, en aquesta condició, li corresponen específicament les funcions següents: 

 

a) Vehicular al centre els objectius i les prioritats de les polítiques educatives 

adoptades per l’Administració. 

 

b) Presidir el claustre de professorat i el consell escolar, presidir el consell de direcció 

quan n’hi hagi, i presidir els actes acadèmics del centre. 

 

Així mateix, la direcció d’un centre públic representa el centre davant totes les 

instàncies administratives i socials i, en aquesta condició, li correspon traslladar a 

l’Administració educativa les aspiracions i necessitats del centre i formular-li les 

propostes que siguin pertinents. 

 

Funcions de direcció pedagògica i lideratge 

La direcció dirigeix i lidera el centre des del punt de vista pedagògic. En aquest 

respecte, li corresponen específicament les funcions següents: 

 

a) Formular i presentar al claustre del professorat la proposta inicial de projecte 

educatiu i, si escau, les posteriors modificacions i adaptacions. 

 

b) Vetllar per la realització de les concrecions curriculars en coherència amb el projecte 

educatiu, garantir el seu compliment i intervenir en la seva avaluació. 

 

c) Dirigir i assegurar l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica i curricular, així 

com dels plantejaments del projecte educatiu inherents a l’acció tutorial, a l’aplicació de 

la carta de compromís educatiu, a l’aplicació dels plantejaments coeducatius, dels 

procediments d’inclusió, i de tots els altres plantejaments educatius que tingui 

incorporats, d’acord amb la seva concreció en el projecte de direcció. 

 



       Escola Joan Llongueras  

[NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT]  

 

 

11 

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de 

comunicació utilitzada normalment en les activitats del centre, en els termes que 

estableix el títol II de la Llei 12/2009, tal i com es concretin en el projecte lingüístic que 

forma part del projecte educatiu del centre. 

 

e) Coordinar l’equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre 

d’acord amb les previsions de la programació general anual, amb la col·laboració de 

l’equip directiu, i sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre del 

professorat i al consell escolar. 

 

f) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i 

del funcionament general del centre. Aquesta avaluació abasta l’aplicació del projecte 

de direcció i, si escau, dels acords de coresponsabilitat. 

 

g) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre 

personal destinat al centre. Aquesta funció comporta l’atribució a la direcció de la 

facultat d’observació de la pràctica docent a l’aula i de l’actuació dels òrgans col·lectius 

de coordinació docent de què s’hagi dotat el centre, així com la facultat de requerir del 

professorat sotmès a avaluació la documentació pedagògica i acadèmica que consideri 

necessària per deduir-ne les valoracions corresponents, inclosos les referides a la 

possible transmissió d’estereotips sexistes i la reproducció de rols de gènere a l’aula. 

 

h) Impulsar la coordinació del projecte educatiu del centre amb els d’altres centres per 

tal de poder configurar de manera coherent xarxes de centres que facin possible 

actuacions educatives conjuntes. 

 

Funcions en relació amb la comunitat escolar 

La direcció del centre, com a responsable de l’acció educativa que s’hi du a terme, té 

les funcions següents específicament relacionades amb la comunitat escolar: 

 

a) Vetllar per la formulació i el compliment de la carta de compromís educatiu del 

centre, i garantir el funcionament de les vies i els procediments de relació i cooperació 

amb les famílies, per facilitar l’ intercanvi d’informació sobre l’evolució escolar i 

personal dels seus fills. 
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b) Afavorir la convivència en el centre, garantir el compliment de les normes que s’hi 

refereixen i adoptar les mesures disciplinàries que corresponguin segons les normes 

d’organització i funcionament del centre i les previsions de l’ordenament. En l’exercici 

d’aquesta funció, el director o directora del centre té la facultat d’intervenció, directa o 

per persona tècnicament capacitada a la qual designi, per exercir funcions d’arbitratge i 

de mediació en els conflictes que es generin entre membres de la comunitat educativa. 

 

c) Garantir l’exercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat escolar, i 

orientar-lo a l’assoliment dels objectius del projecte educatiu. 

 

d) Assegurar la participació efectiva del consell escolar en l’adopció de les decisions 

que li corresponen i en la tasca de control de la gestió del centre. 

 

e) Assegurar la participació efectiva del claustre en l’adopció de les decisions de 

caràcter tecnicopedagògic que li corresponen. 

 

f) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, quan 

escaigui, amb les associacions d’alumnes. 

 

g) Promoure la implicació activa del centre en l’entorn social i el compromís de 

cooperació i d’integració plena en la prestació del servei d’educació de Catalunya, en el 

marc de la zona educativa corresponent. 

Article 8 Funcions en matèria d'organització i funcionament 

Corresponen a la direcció les següents funcions relatives a l’organització i 

funcionament del centre: 

 

a) Impulsar l’elaboració, aprovació i aplicació de les normes d’organització i 

funcionament del centre, i les seves successives adequacions a les necessitats del 

projecte educatiu del centre. 

 

b) Proposar la programació general anual del centre, que també ha d’incloure les 

activitats i els serveis que es presten durant tot l’horari escolar, coordinar-ne l’aplicació 

amb la resta de l’equip directiu i retre’n comptes mitjançant la memòria anual. 
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c) Proposar, en els termes establerts reglamentàriament i d’acord amb el projecte 

educatiu i les assignacions pressupostàries, les plantilles de llocs de treball docent de 

manera concordant amb el projecte educatiu del centre i d’acord amb criteris 

d’estabilitat per a cursos escolars successius i amb els canvis en l’oferta educativa. La 

resolució sobre la plantilla del centre en un sentit diferent al proposat haurà de ser 

expressament motivada. 

 

d) Proposar al Departament d’Educació, en funció de les necessitats derivades del 

projecte educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre, llocs docents a 

proveir per concurs general per als quals sigui necessari el compliment de requisits 

addicionals de titulació o de capacitació professional docent i llocs docents singulars a 

proveir per concursos específics. 

 

e) Proposar al Departament d’Educació els llocs de treball de la plantilla del centre que 

s’han de proveir pel sistema extraordinari de provisió especial. 

 

Funcions específiques en matèria de gestió 

A més del vessant de gestió incorporat a la resta de funcions assignades a la direcció 

del centre, li corresponen les funcions gestores següents: 

 

a) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic que estableix la normativa 

vigent i, quan escaigui, formular la proposta d’expedició dels títols acadèmics de 

l’alumnat. 

 

b) Visar les certificacions acadèmiques, i totes les altres que escaiguin, per acreditar 

continguts documentals arxivats en el centre. 

 

c) Assegurar la custòdia de la documentació econòmica, acadèmica i administrativa 

mitjançant la secretaria del centre i aplicar les mesures per garantir la seguretat i 

confidencialitat de les dades d’acord amb la legislació específica en matèria de 

protecció de dades. 
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d) Dirigir la gestió econòmica del centre i l’aplicació del pressupost que aprova el 

consell escolar, autoritzar-ne les despeses i ordenar-ne els pagaments. 

 

e) Obtenir i, quan escaigui, acceptar, recursos econòmics i materials addicionals i 

obtenir-ne, en el marc de la legislació vigent, per la rendibilització de l’ús de les 

instal·lacions del centre, sense interferències amb l’activitat escolar i l’ús social que li 

són propis i d’acord amb l’ajuntament, quan la propietat demanial del centre 

correspongui a l’ens local. 

 

f) Contractar béns i serveis dins dels límits que estableix l’ordenament i, d’acord amb 

els procediments de contractació públics, actuar com a òrgan de contractació. 

 

g) Dirigir i gestionar el personal del centre de manera orientada a garantir el 

compliment de les seves funcions. L’exercici d’aquesta funció comporta a la direcció 

del centre la facultat d’observació de la pràctica docent a l’aula i del control de 

l’actuació dels òrgans col·lectius de coordinació docent de què s’hagi dotat el centre. 

 

h) Gestionar el manteniment del centre, quan la titularitat demanial de les instal·lacions 

correspon a la Generalitat, i instar l’administració o institució que se n’encarregui 

perquè hi faci les accions oportunes en els altres casos. 

 

i) Gestionar la millora de les instal·lacions del centre i instar el Departament d’Educació 

perquè hi faci les accions de millora oportunes. 

 

j) Exercir en el centre aquelles funcions que en matèria de prevenció de riscos laborals 

li assigni el Pla de prevenció de riscos laborals del Departament d’Educació. 

 

Funcions específiques com a cap del personal del centre 

A més de les altres funcions inherents a la condició de cap de personal que 

l’ordenament atribueix a la direcció del centre, li corresponen les funcions específiques 

següents: 

 

a) Nomenar i destituir, amb la comunicació prèvia al claustre i al consell escolar, 

d’acord amb el marc reglamentari i les normes d’organització i funcionament del centre, 
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els altres òrgans unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de coordinació; 

assignar-los responsabilitats específiques i proposar l’assignació dels complements 

retributius corresponents, tenint en compte els criteris que estableix el Govern i els 

recursos assignats al centre. 

 

b) Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gestió i de coordinació 

docent i les funcions de tutoria i de docència que siguin requerides per a l’aplicació del 

projecte educatiu i siguin adequades a la seva preparació i experiència. 

 

c) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris 

per a la remoció del personal interí del lloc de treball ocupat i, en els termes establerts 

reglamentàriament, de la borsa de treball, en cas d’incompetència per a la funció 

docent palesada en el primer any d’exercici professional, i també en els supòsits 

d’incapacitat sobrevinguda o de falta de rendiment que no comporti inhibició, d’acord 

amb el procediment que estableix el Departament. La motivació de la proposta s’ha de 

basar en les constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves 

funcions o en el resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència. 

 

d) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris 

de remoció del lloc de funcionaris docents de carrera destinats en el centre, com a 

conseqüència de l’avaluació de l’activitat docent, d’acord amb el procediment que 

estableix el Departament. La motivació de la proposta ha de basar-se en les 

constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el 

resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència. 

 

e) Seleccionar el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre, 

que no abasten tot el curs acadèmic, entre candidats que hagin accedit a la borsa de 

treball de personal interí docent, d’acord amb la reglamentació que estableix el Govern, 

i nomenar-lo d’acord amb el procediment que estableix el Departament d’Educació. 

 

f) Intervenir, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, en els procediments de 

provisió per concurs específic i de provisió especial, i formular les propostes de 

nomenament dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas. 
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g) Fomentar la participació del professorat en activitats de formació permanent i 

d’actualització de les seves capacitats professionals en funció de les necessitats 

derivades del projecte educatiu. 

 

h) Facilitar al professorat l’acreditació corresponent d’accés gratuït a les biblioteques i 

els museus dependents dels poders públics. 

 

Per a l’exercici de les funcions de gestió del personal, les direccions dels centres 

públics tenen accés telemàtic a la informació de la borsa de treball del personal interí 

docent i a la informació pertinent del personal docent i d’administració destinat al centre 

que contenen els fitxers informàtics del Departament d’Educació, segons procediments 

ajustats a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. 

 

Atribucions en matèria de jornada i horari del personal 

Correspon a la direcció del centre l’assignació de la jornada especial als funcionaris 

docents adscrits al centre, en aplicació de la normativa que estableix el Govern. 

Correspon a la direcció del centre, en el marc del control de la jornada i l’horari del 

professorat, resoldre sobre les faltes d’assistència i de puntualitat no justificades de tot 

el personal del centre. A aquests efectes, i sense perjudici de la sanció disciplinària que 

pugui correspondre, la direcció del centre ha de comunicar periòdicament al director o 

directora dels serveis territorials del Departament d’Educació o a l’òrgan competent del 

Consorci d’Educació de Barcelona la part de jornada no realitzada que determina la 

deducció proporcional d’havers corresponent. Aquesta deducció no té caràcter 

sancionador. 

 

Així mateix, correspon a la direcció del centre comunicar les jornades no treballades 

quan personal del centre exerceix el dret de vaga, als efectes d’aplicar les deduccions 

proporcionals d’havers que corresponguin, que tampoc no tenen caràcter de sanció. 

 

Altres atribucions en matèria de personal 

Com a cap immediat del personal del centre, correspon a la direcció la potestat 

disciplinària en relació amb les faltes lleus que es detallen a l’article 117 del Text únic 

de la Llei de funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat 
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pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, comeses pel personal que presti serveis 

al centre, així com les que s’hi corresponen d’acord amb la regulació laboral. 

 

Les faltes a què fa referència l’apartat anterior se sancionen d’acord amb la normativa 

disciplinària vigent, seguint el procediment sumari que regula el Reglament disciplinari 

de l’Administració de la Generalitat aprovat pel Decret 243/1995, de 27 de juny, que el 

Departament ha d’adaptar a les característiques específiques dels centres educatius, 

en el qual caldrà en tot cas l’audiència de la persona interessada. Les resolucions 

sancionadores que s’emetin s’han de comunicar als serveis territorials corresponents o 

al Consorci d’Educació de Barcelona. Contra les resolucions de la direcció del centre 

es pot interposar recurs d’alçada davant la direcció dels serveis territorials del 

Departament d’Educació o de l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona 

o, quan correspongui, reclamació prèvia a la via judicial laboral davant la Secretaria 

General del Departament d’Educació. 

 

Correspon a la direcció del centre formular la proposta d’incoació d’expedient 

disciplinari per faltes greus o molt greus del personal del centre presumptament 

comeses en relació amb els seus deures i obligacions, així com la proposta d’incoació 

d’expedients contradictoris i no disciplinaris a què fa referència l’article 10.1, incisos c) i 

d). Sense perjudici que, si escau, l’òrgan competent pugui adoptar mesures cautelars 

d’acord amb el règim disciplinari, correspon a la direcció del centre l’adopció de 

mesures organitzatives provisionals, mentre es tramitin els expedients, quan sigui 

imprescindible per garantir la prestació adequada del servei educatiu. Aquestes 

mesures poden suposar la reassignació de tasques docents de la persona afectada. En 

aquests casos, se li hauran d’assignar tasques complementàries concordants amb el 

seu cos i titulació, en la part de l’horari afectat per les mesures organitzatives 

provisionals. 

 

 

  



       Escola Joan Llongueras  

[NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT]  

 

 

18 

1.1.1.2.- El / la Secretari/ària 

 

Correspon al secretari dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa del 

col·legi, sota el comandament del director, i exercir, per delegació d'aquest, la 

prefectura del personal d'administració i serveis adscrit al col·legi, qual el director així 

ho determini. 

Són funcions específiques del secretari les següents: 

a) Exercir la secretaria  dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les 

reunions que celebrin. 

b) Tenir cura de les tasques administratives del centre, atenent la seva programació 

general i el calendari escolar. 

c) Estendre les certificacions i els documents oficials del col·legi, amb el vist-i-plau del 

director. 

d) Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se'n deriva i 

elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes 

necessaris en entitats financeres, juntament amb el director. Elaborar el projecte de 

pressupost del col·legi. 

e) Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 

preinscripció i matriculació d'alumnes, tot garantint la seva adequació  a les 

disposicions vigents. 

f) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i 

diligenciats d'acord amb la normativa vigent. 

g) Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels 

registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 

h)  Confegir i mantenir l' inventari general del centre. 

i) Vetllar pel manteniment i la conservació general del centre, de les seves 

instal·lacions, mobiliari i equipaments d'acord amb les indicacions del director i les 

disposicions vigents.  

Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui. 

j) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, alienació o 

lloguer de béns i als contractes de serveis i subministrament, d'acord amb la normativa 

vigent. 
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k) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director del col·legi o 

atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació. 

1.1.1.3.- El / la  Cap d'Estudis 

Correspon al cap d'estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les 

activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del 

director del col·legi. 

Són funcions específiques del cap d'estudis: 

a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del propi centre com amb els 

centres públics que imparteixen l'educació secundària obligatòria, als quals estigui 

adscrit. Coordinar també quan s'escaigui, les activitats escolars complementàries i dur 

a terme l'elaboració de l'horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres 

espais docents segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, escoltat el claustre. 

b) Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el consell escolar del 

centre i les associacions de pares. Coordinar les relacions amb els serveis educatius 

del Departament d'Educació i especialment amb els equips d'assessorament 

psicopedagògic. 

c) Substituir el director en cas d'absència. 

d) Coordinar l'elaboració i l'actualització del projecte curricular de centre i vetllar per 

l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat  de 

ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d'aquells que 

presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació 

de tots els mestres del claustre en els grups de treball. 

e) Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es dugui a terme 

en relació amb els objectius generals d'àrea i d'etapa, i en relació amb els criteris fixats 

pel claustre de professors en el projecte curricular de centre. Coordinar la realització de 

les reunions d'avaluació i presidir les sessions d'avaluació de fi de cicle.  

f) Vetllar per la coherència,juntament amb el claustre de professors, i l'adequació en la 

selecció dels llibres de text, del material didàctic i complementari utilitzat en els 

diferents ensenyaments que s'imparteixen en el col·legi. 

g) Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el 

seguiment. 

h) Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge 

del professorat que es desenvolupen en el col·legi quan s'escaigui. 
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i) Aquelles altres  que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions 

del Departament  d'Educació.                                                                                                  

Altres funcions determinades per l'escola són: 

j) Comunicar les absències i coordinar les substitucions. 

k) Elaborar els guions de treball de les reunions de l'Equip Pedagògic del Centre. 

l) Sintetitzar les propostes, demandes i suggeriments dels diferents cicles, efectuades a 

través dels Coordinadors. 

m) Elaborar documents de treball que facilitin la discussió de propostes i l'organització 

pedagògica del centre. 

n) Transmetre i canalitzar la informació recollida del Centre de Recursos i d'altres 

informacions que arribin a l'escola. 

o) Recollir les actes dels Cicles i altres documents de treball dels Cicles i de les 

Comissions de Treball.     

p) Recollir anualment els inventaris de material de les aules del centre 

q) Coordinar el bon ús dels espais d'ús col·lectiu (gimnàs, biblioteca, informàtica, 

audiovisuals, laboratori, etc.). 

r) Treballar de la manera més adient possible per ajudar a mantenir i crear un bon 

ambient de relació entre el professorat. 

1.1.2.- Col·legiats 

Segons la LEC, en el seu article 139: 

El consell escolar del centre i el claustre de professors són òrgans col·legiats de  

participació en govern de les escoles d'educació infantil i primària. 

1.1.2.1.- El Consell Escolar 

. El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el 

govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta 

participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment d’elecció 

dels membres del consell. 

 

 Corresponen al consell escolar les funcions següents: 

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria 

de tres cinquenes parts dels membres. 

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament 
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i els resultats. 

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords 

de col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents. 

e) Aprovar la carta de compromís educatiu. 

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del 

director o directora. 

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les mesures correctores 

als alumnes. 

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries 

i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre 

i ) conèixer l’evolució del rendiment escolar. 

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

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

Consell escolar. Composició 

1. El consell escolar està integrat per les següents persones membres: 

a) El director o directora, que el presideix. 

b) El cap o la cap d’estudis. 

c) Un o una representant de l’ajuntament . 

 d) cinc representants del professorat . 

e) quatre representants dels pares. 

f) Un representant de l’AMPA. 

g) Un o una representant del personal d’administració i serveis. 

 

2. 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. 

. 

5. Modificació de la composició del consell escolar  

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

es dugui a terme després que s’hagi aprovat. 

L’aprovació d’una modificació en la composició del consell escolar degut a :  

- En el sector mestres , la baixa del consell escolar  serà ocupada per el/la  mestre/a 

que hagués obtingut  més vots  en les mateixes eleccions .( llistes de votacions) 

fins a les properes eleccions. La seva durada en la representació serà fins a 

l’acabament del mestre/a reemplaçat.  

- En el sector pares es farà el mateix. I en el cas que no hi hagi cap persona per 

poder  ocupar el lloc, serà elegit un nou membre mitjançant  la proposta que 

presenti l’Ampa al Consell Escolar. 

-  

 

Consell escolar. Funcionament 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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 presents, 

llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada. 

 

5. 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 
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objecte de debat, i, si escau, d’aprovació. La convocatòria es farà per mitjans 

electrònics i cal la confirmació conforme s’ha rebut. 

 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. 

 

6. 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. 

 

 

 

Comissions de treball del Consell Escolar 

En el nostre centre tenim les següents comissions: 

 

-Econòmica 

Integrada, com a mínim, pel director o directora, que la presideix, el secretari o secretària i un 

mestre o mestra, un o una representant dels pares i mares i  el/la representant de l’Ajuntament 

del consell escolar. La comissió econòmica supervisa la gestió econòmica del centre i formula, 

d’ofici o a requeriment del consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria.  

- De convivència  
En el nostre centre es constituirà una comissió de convivència formada per pares i 

mestres membres del consell escolar per tal de garantir la bona  convivència en el 

centre. 

- Nombre de representants de la comissió de convivència del consell escolar. 

La comissió de convivència del consell escolar estarà formada pel director que la 

presideix, el cap d'estudis per delegació del director, un mestre i un pare, tots membres 

del consell escolar. També poden participar professionals,quan es demani, externs 

amb veu i sense vot. 

- Funcions de la comissió de convivència del consell escolar. 

a) Garantir l'aplicació correcta del que disposa la normativa legal, sobre drets i deures 

de l’ alumnat i de la regulació de la convivència en els centres de nivell no universitari 

de Catalunya. 
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b) Ser informat i donar opinió quan el/la director/a o el/la cap d'estudis ,per delegació 

del director, tinguin intenció d'aplicar les mesures correctores per a les conductes 

contràries a les normes de convivència del centre. 

c) Ser informat i donar opinió quan el director vulgui adoptar  mesures provisionals en 

iniciar-se el procediment o en qualsevol moment de la instrucció d'un expedient per una 

conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre. 

 

-Comissió del socialització de llibres de l’escola. 

Integrada pel director del centre,la secretària, 1 professors ,1 representants dels pares 

o mares del consell escolar. Supervisa el bon funcionament del banc de llibres de 

l’escola. 

 

-Menjador 

Formada per l'Equip Directiu, 1 representants dels pares o mares, un representant de   

l' AMPA, un representant de l'empresa. 

Les seves funcions determinades per l'escola són les següents: 

a) Vetllar pel bon funcionament del menjador. 

b) Acordar el pla de treball i d'activitats que els monitors presenten per a realitzar 

durant les hores de menjador. 

c) Estudiar i elevar propostes a qui correspongui perquè el servei de menjador tingui la 

millor qualitat possible, tant des del punt de vista alimentari com educatiu. 

 

-Comissió Permanent 

Al si del consell escolar del centre, es constitueix una comissió permanent, integrada 

pel director, que la presideix, el cap d'estudis i sengles representants del professorat i 

dels pares d'alumnes, designats pel consell escolar del centre. De la comissió 

permanent en forma part el secretari, amb veu i sense vot. 

 

El consell escolar del centre no pot delegar en la comissió permanent les competències 

referides a l'elecció i cessament del director, les de creació d'òrgans de coordinació, 

l'aprovació del projecte educatiu, del pressupost i la seva liquidació, les normes 

d’organització i funcionament , la programació general anual, ni les de resolució de 

conflictes i imposicions de correctius amb finalitat pedagògica en matèria de disciplina 

d'alumnes. 
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Funcions: 

La comissió permanent pot valorar i aprovar les activitats complementàries que no 

hagin estat previstes a l’aprovació del Pla Anual de curs, sempre i quan no hi hagi 

temps suficient dins de la convocatòria ordinària. El consell Escolar serà informat per a 

la seva valoració i aprovació.  

 

 

1.1.2.2.- El Claustre de Professors 

 

1. El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la 

gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius 

del centre. Està integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora. 

 

2. Les funcions que corresponen al claustre de professorat són les que estableix 

l’article 146.2 de la Llei d’educació. 

 El claustre del professorat té les funcions següents: 

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

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

selecció del director o directora. 

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

d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes. 

e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament 

i els resultats. 

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

g) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment 

de la programació general del centre. 

 

 A més, ha de vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la 

programació anual del centre, i per al compliment del projecte de direcció que, en el 

marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern 

unipersonals i col·legiats del centre. 

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5422/950599.pdf
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3. La intervenció del claustre en la formulació de les normes d’organització i 

funcionament s’entén sense perjudici de la seva competència per adoptar les decisions 

sobre els temes de caràcter educatiu que li corresponen. 

 

4. Totes les persones membres del claustre del professorat, amb independència de la 

seva situació administrativa, són electores i elegibles com a representants del 

professorat al consell escolar del centre, amb l’única excepció del professorat substitut, 

que no és elegible. 

 

6. El claustre del professorat es reuneix preceptivament a l’inici i al final de curs, i 

sempre que el convoqui el director o directora del centre o ho sol·liciti al menys un terç 

de les persones membres. 

 

1.2.- ÒRGANS DE COORDINACIÓ 

1.2.1.- Col·legiats 

1.2.1.1.- Equip de Coordinació General 

És l'òrgan de coordinació pedagògica del centre. És integrat pel Cap d'Estudis i els 

Coordinadors de Cicle. 

Les seves funcions determinades per l'escola són les següents: 

a) Dinamitzar el funcionament pedagògic de l'escola  i elaborar guions i propostes de 

treball per trametre als cicles. 

b) Coordinar les activitats pedagògiques del centre segons el Pla Anual aprovat pel  

Consell Escolar. 

c) Impulsar la discussió i el debat en els diferents cicles sobre temes de caràcter 

pedagògic. 

d) Canalitzar les demandes, necessitats, inquietuds, conflictes, etc. dels cicles a l'Equip 

Directiu. 

e) Trametre i rebre informacions que vinguin dels diferents cicles i de l'Equip Directiu. 

f) Recollir i resumir les aportacions i opinions dels diferents cicles per facilitar l'acord i el 

consens. 

g) Assessorar a l'Equip Directiu en tot allò que pugui ajudar a millorar el funcionament 

del centre i a resoldre els problemes i conflictes que hi hagi. 
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1.2.1.2.- Equips de Cicle 

.1  Els Equips de Cicle són els òrgans de coordinació la funció principal dels quals és 

organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle en els col·legis d'educació 

infantil i primària d'estructura lineal. 

2  A més de la funció principal descrita, els Equips de Cicle poden formular propostes 

relatives als projectes educatiu i curricular del centre i a llur programació general. 

.3  En els Equips de Cicle s'hi integren tots els mestres que imparteixen docència en el 

corresponent cicle. 

4  Els Equips de Cicle estan coordinats pel corresponent coordinador de cicle, sota la 

supervisió del Cap d'Estudis. 

5  Els Equips de Cicle duran a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes i es 

constituiran en comissions d'avaluació, presidida pel cap d'estudis, per a l'avaluació i 

promoció dels alumnes que finalitzen un cicle. 

Altres funcions determinades per l'escola són les següents: 

a) Fixar la selecció i seqüenciació d'objectius i continguts de forma progressiva. 

b) Fer congruent el  desplegament curricular amb el dels altres Cicles. 

c) Coordinar les estratègies metodològiques tot fent-les congruents i complementàries. 

d) Elaborar propostes didàctiques, orientadores i organitzatives per presentar-les al   

    Claustre, als Departaments i a les Comissions. 

e) Seguiment dels  criteris del centre per a la promoció, retenció i recuperació 

d'alumnes. 

f) Vetllar per un òptim aprofitament del reforç que pugui rebre el cicle (si n'hi ha) i els 

agrupament flexibles. 

g) Reflexionar sobre  els  problemes individuals  o  col·lectius  del  cicle  i  cercar 

estratègies per resoldre'ls. 

h) Programar i coordinar les sortides i altres activitats referents al cicle corresponents a 

cada curs escolar. 

1.2.1.4.- Especialistes 

Estan formats per tots els Professors que comparteixen la mateixa especialitat. 

Són: 

 - Educació Especial. 

-Audició i llenguatge 

 - Anglès. 
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 - Educació Física. 

 - Música. 

Les seves funcions determinades per l'escola són les següents: 

a) Desplegar el Currículum en l'àmbit de la seva àrea, coordinant aquest desplegament 

amb tots els cicles implicats. 

b) Fixar la selecció i seqüenciació d'objectius i continguts de la seva àrea, de forma 

progressiva. 

c) Coordinar els criteris i les estratègies metodològiques dins l'àrea, tot fent-les 

congruents i complementàries. 

d) Coordinar el bon ús dels materials i espai (si n'hi ha) d'ús comú. 

e) Avaluar els alumnes i informar-ne als tutors a les reunions d'avaluació. 

1.2.2.- Unipersonals 

1.2.2.1.- Coordinadors de Cicle 

Els coordinadors vetllen per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg 

de l'educació infantil i l'educació primària, segons correspongui, sota la dependència 

del cap d'estudis. 

1  Es nomenaran per a exercir les funcions de coordinadors de cicle els funcionaris 

docents en servei actiu i amb destinació definitiva al centre. Si no és possible , es  

cobriran la resta de llocs de coordinació amb altres docents del cicle. 

2  Els coordinadors de cicle són nomenats pel Departament d’Ensenyament a proposta 

del/la director/a del col·legi, escoltats els equips de cicle. 

3  El nomenament dels coordinadors de cicle abastarà, com a màxim, fins a la data de 

la fi del mandat del director/a. 

4  El director del col·legi pot acceptar la renúncia motivada o aprovar el cessament dels 

coordinadors de cicle abans de la finalització del període pel qual foren nomenats, una 

vegada escoltat l'equip de cicle, i amb audiència de l'interessat. 

5  Del nomenament o cessament, segons correspongui, del coordinador de cicle, el 

director n'informa al consell escolar del centre. 

 

Les seves funcions determinades per l'escola són les següents: 

a) Ser portaveu, davant de l'Equip de Coordinació General, de les decisions del cicle i 

dels criteris que en ell s'hi manifestin. 
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b) Transferir objectivament les decisions, les propostes i els guions de treball de l'Equip 

de Coordinació General cap al cicle. 

c) Dinamitzar el funcionament del cicle, tant en el seu vessant pedagògic, com 

organitzatiu. 

d) Recollir tots aquells acords interns del cicle, a través d'actes. 

e) Recollir documents informatius que interessin el cicle. 

h) Potenciar els enllaços entre el cicle i les diferents comissions de treball. 

i) Vetllar de la manera més adient pel bon funcionament del cicle i ajudar a mantenir i 

crear un bon ambient de relació entre els mestres del cicle. 

1.2.2.2.- Coordinador d'informàtica 

 
Són funcions del coordinador d'informàtica: 

a) Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i l'optimització dels 

recursos informàtics i per a l'adquisició de nous recursos. 

b) Assessorar l'equip directiu, el professorat i el personal d'administració i serveis del 

centre en l'ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d'Educació. 

c) 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 altres que el director del col·legi li encomani en relació amb els recursos 

informàtics i telemàtics que li pugui atribuir el Departament d'Educació. 

1.2.2.4.- Coordinador de riscos laborals 

Les seves funcions estan regulades  al Decret 183/2000, de 29 de maig, de regulació 

del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Ensenyament (DOGC 

núm. 3152, d’1.6.2000), en l’article 12: 

 A cada centre de treball del Departament d’Educació es designarà una treballadora o 

un treballador amb les funcions de promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i prevenció de riscos laborals, supervisar les condicions del lloc de treball i 

potenciar la formació de les treballadores i treballadors del centre dins d’aquest camp. 

http://educacio.gencat.net/extranet/dogc/decret_183_2000.html
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En els centres docents i serveis educatius la designació correspondrà a la directora o 

director. 

Aquestes persones actuaran d’acord amb les directrius del cap de Secció de Prevenció 

de Riscos Laborals de la corresponent delegació territorial. 

El claustre dels centres docents haurà de vetllar pel desenvolupament, dins del 

currículum de l’alumnat, dels continguts de salut laboral i estil de vida saludables. 

1.3. EL MESTRE TUTOR 

Les seves funcions estan regulades en els articles 46 i 47,de la LOE i en el Pla d’acció 

tutorial del centre: 

La tutoria i l'orientació dels alumnes formarà part de la funció docent. Tots els mestres 

que formen part del claustre d'un centre poden exercir les funcions de mestre tutor 

quan correspongui. 

Cada unitat o grup d'alumnes té un mestre tutor, amb les funcions següents: 

a) Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels alumnes. 

b) Coordinar la coherència de les activitats d'ensenyament -aprenentatge i les activitats 

d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu 

grup d'alumnes. 

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

d'avaluació. 

d) Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per l'elaboració 

dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la comunicació d'aquests 

als pares o representants legals dels alumnes. 

e) Dur a terme la informació i orientació acadèmica dels alumnes. 

f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants 

legals per  informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva assistència a les 

activitats escolars. 

g) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats 

del col·legi. 

h) Aquelles altres que li encomani el director o li atribueixi el Departament d'Educació. 

47.1  El mestre tutor és nomenat pel director del col·legi, escoltat el claustre de 

professors. 

47.2  El nomenament dels mestres tutors s'efectuarà per un curs acadèmic. 
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47.3  El director del col·legi pot deixar sense efecte el nomenament del mestre tutor a 

sol·licitud motivada de l'interessat o per pròpia decisió, una vegada escoltat el claustre 

de professors i amb audiència de l'interessat, abans que finalitzi el termini pel qual va 

ser nomenat. 

47.4  Del nomenament o cessament, segons correspongui, dels mestres tutors, el 

director n'informarà al consell escolar del centre. 

1.4.- COMISSIONS DE MESTRES 

Són òrgans de coordinació i aprofundiment al voltant d'un servei existent en el centre, o 

d'un tema d'estudi que l'escola vol treballar. Les Comissions s'inicien quan el Claustre 

creu oportuna la seva creació i duren el temps necessari per complir els seus objectius. 

Cada comissió està formada per mestres de diferents cicles i nivells, interessats en el 

tema, els quals elegeixen un Coordinador o responsable i elaboren un Projecte de 

funcionament, on s'especifica: 

- Els objectius de la Comissió. 

- Les activitats que es faran. 

- Els recursos necessaris. 

- El calendari d'actuació. 

A l' inici de cada curs escolar la Comissió elabora el Pla Anual de treball i al final la 

Memòria Avaluativa. La comissió d’atenció a la diversitat té un pla específic i funciona 

segons normativa. 

Cada Comissió tindrà un responsable o coordinador que podrà disposar, en funció de 

les necessitats, d'hores lectives lliures per exercir les seves funcions. 

1.4.1.- Coordinador de comissió 

El Coordinador de Comissió és  proposat pel director.. 

 

Les seves funcions determinades per l'escola són les següents: 

a) Coordinar i dinamitzar les activitats de la comissió. 

b) Servir de nexe entre la comissió i la resta de la comunitat educativa (Equip Directiu, 

mestres, AMPA). 

c) Canalitzar les propostes, suggeriments, compres, ...relacionades amb les 

necessitats de la comissió. 

d) Gestionar els recursos (espai físic, diners,...) de què disposi la comissió. 
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e) Organitzar, durant les hores lectives de dedicació que disposi, el servei perquè 

estigui en les millors condicions de ser utilitzat per l'escola. 

1.4.2.- Comissions de l’ escola 

- Comissió de llengües  

- Comissió de matemàtiques 

- Comissió de festes  

- Comissió de Biblioteca 

- Comissió informàtica i audiovisual 

- Comissió de l’hort 

 

 

1.5.- SERVEIS EXTERNS 

1.5.1.- Serveis educatius: EAP, CRP,LIC. 

L'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP) intervé a l'escola amb 1 psico 

pedagog/a i 1 treballadora social. Depenen del Departament d'Ensenyament. 

Les seves funcions al centre són: 

a) Participar amb els mestres en la valoració de les necessitats educatives dels 

alumnes per tal de dur a terme actuacions cada cop més ajustades a les necessitats. 

b) Participar amb els mestres en l'elaboració i seguiment dels diversos tipus 

d'adaptació que puguin necessitar els alumnes i derivació als diferents serveis 

(CREDA,CSMIJ,Atenció precoç...) 

c) Participar amb el centre en l'aprofitament dels recursos existents per tal d'articular 

formes organitzatives que facilitin l'atenció a la diversitat i en la CAD. 

d) Coordinar les actuacions dels diferents serveis externs que actuen a l'escola     

 

El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) és un servei de suport a l'escola que 

proporciona material pedagògic i ajuda i orienta en el Pla de formació del centre i en la  

formació permanent del professorat. 

1.5.2.- Serveis Socials: de l'Ajuntament 

El nostre centre també té relació amb els Serveis Socials de l'Ajuntament de Badalona i 

forma part del Grup de Treball Multidisciplinar.   GTM 
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Conjuntament es treballen els següents aspectes: 

a) Fer un seguiment de l'Absentisme Escolar. 

b) Valorar les famílies que estan més necessitades d'ajuts de menjador. 

c) Informar i ajudar a les famílies més necessitades a demanar els ajuts convocats per 

diferents estaments oficials. 

 

 

 

1.6.- ESTRUCTURA ORGÀNICA DE LES ASSOCIACIONS 

1.6.1.- De pares 

La nostra escola compta amb una Associació de Pares d'Alumnes, constituïda amb 

data 14 de maig de 1996. 

Segons els seus estatuts, té les següents finalitats: 

Facilitar, canalitzar i instrumentalitzar la participació dels pares en el control i gestió del 

centre escolar conforme a l'article 27-7 de la Constitució. 

Potenciar i garantir el dret que tenen els pares per a que els seus fills rebin una 

educació integral, així com la instrucció i els continguts exigits a cada nivell educatiu. 

Participar en la elaboració del Projecte Educatiu del centre, col·laborant en la seva 

coherent aplicació. 

Vetllar per a que en el procés educatiu que segueixen els alumnes, despleguin la seva 

personalitat i aptituds en un ambient de respecte, llibertat i democràcia. 
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CAPÍTOL 2.- CONVIVÈNCIA  EN EL CENTRE. DRETS I DEURES DELS MEMBRES 

DE LA COMUNITAT ESCOLAR. MESURES PER IMPULSAR LA CONVIVÈNCIA EN 

EL CENTRE (Pla de convivència). 

El Decret d’autonomia de centres(102/2010), fa indicacions sobre mesures de promoció de 
la convivència: 
 
1. Les normes d'organització i funcionament del centre han de ser coherents amb el fet que 
l'aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements fonamentals del procés educatiu. 
Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima 
escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta. 
 
2. Les normes d'organització i funcionament han d'incorporar les mesures de promoció de la 
convivència establertes en el centre, així com els mecanismes i fórmules per a la prevenció i 
resolució de conflictes. Entre aquests mecanismes s'ha de considerar el de la mediació, sense 
perjudici de les altres iniciatives de foment de la convivència i de la resolució pacífica dels 
conflictes que adoptin el Departament d'Educació i les persones titulars dels centres. 
 

—Aplicació de mesures per a la promoció de la convivència  

—Mecanismes de mediació  

—Definició de les faltes lleus dels alumnes  

—Establiment de mesures correctores i sancionadores 

 

2.1.- DRET I DEURE DE CONVIVÈNCIA (art. 3, 7,19 i 30 LEC i art. 23 decret 
102/2010) 

 

1.L’alumnat té dret a rebre una educació integral pel ple desenvolupament de la seva 

personalitat,amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les 

llibertats fonamentals. 

2. L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu del  

nostre alumnat i així ho recull   el projecte educatiu de  centre. 

3. Tots els membres de la nostra comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon 

clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots 

els àmbits de l’activitat del centre. 

4.La comunitat educativa del nostre centre la formen l’alumnat,mares,pares o tutors 

legals ,professorat ,altres professionals d’atenció educativa que intervenen en els 

processos d’ensenyament en el nostre centre,personals PAS i la representació 

municipal. Tots aquests membres  vetllaran per la bona convivència al nostre centre. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=545262&type=01&language=ca_ES
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5.Les regles de convivència al nostre centre es basen genèricament en els principis 

democràtics i específicament en els principis i normes que deriven de la normativa 

vigent (LEC i decret 102/2010 ). 

6. El centre  vetllarà perquè els membres de la comunitat escolar coneguin  els drets 

internacionals dels infants. 

7. Correspon a la direcció i al professorat del centre, en exercici de l’autoritat que tenen 

conferida, i sens perjudici de les competències del consell escolar en aquesta matèria, 

el control i l’aplicació de les normes de convivència. En aquesta funció,participarà la 

resta de membres de la comunitat educativa del centre sempre que sigui necessari a 

través de la comissió de convivència que forma part del consell escolar.  

La direcció del centre garantirà la informació suficient i crearà les condicions 

necessàries perquè aquesta participació es pugui fer efectiva a través de circulars als 

pares,mares i tutors legals,entrevistes o a través de la comissió de convivència . 

8. El nostre  centre estableix mesures de promoció de la convivència en aquestes 

normes de funcionament , i en particular mecanismes de mediació per a la resolució 

pacífica dels conflictes i fórmules per mitjà de les quals les famílies es comprometin a 

cooperar de manera efectiva en l’orientació, l’estímul i, quan calgui, l’esmena de 

l’actitud i la conducta dels alumnes en el centre ,sense perjudici d’ altres iniciatives de 

foment de la convivència i de la resolució pacífica dels conflictes que pugui adoptar el 

Departament d’Ensenyament. 

2.2.-PRINCIPIS GENERALS (art. 31 LEC) 

1. La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la convivència, 

vincularà  els membres de la comunitat educativa en el nostre centre. 

2. La resolució de conflictes, que s’ha de situar en el marc de l’acció educativa, té per 

finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. 

3. Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s’han d’ajustar als 

principis i criteris següents: 

a) Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han d’assegurar el 

compliment dels deures dels afectats. 

b) Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima pertorbació 

per a l’alumnat i el professorat. 

c) Han d’emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=480169&type=01&language=ca_ES
http://www.enredate.org/docs/doc4db852516d894.pdf
http://www.enredate.org/docs/doc4db852516d894.pdf
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4. Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar proporció amb 

els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu. 

5. Les mesures correctores i sancionadores han d’incloure, sempre que sigui possible, 

activitats d’utilitat social per al centre educatiu. 

6. Correspon al Departament, en l’àmbit dels centres públics, i als titulars dels centres, 

en l’àmbit dels centres privats, l’adopció de mesures i iniciatives per a fomentar la 

convivència en els centres i la resolució pacífica dels conflictes i aquestes normes 

d’organització i funcionament de centre així ho recullen. 

 

2.3.- DRETS I DEURES DELS ALUMNES I DE LES FAMÍLIES 

Els drets i deures dels alumnes són els que es recullen en la LEC (art. 21, 22 i 25 LEC) 

Drets dels alumnes 

1.Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una 

educació integral i de qualitat. 

2.Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució,l’Estatut i la regulació 

orgànica del dret a l’educació,tenen dret a: 

a) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats. 

b) Accedir a la formació permanent. 

c) Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme 

d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment. 

d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal. 

e) Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació. 

f) Ésser educats en la responsabilitat. 

g) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits 

de diàleg i de cooperació. 

h) Ésser educats en el discurs audiovisual. 

i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació. 

j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment 

pugui donar lloc a situacions de desemparament. 

k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 

l) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional. 

m) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu. 
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n) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o 

accident. 

Deures dels alumnes 

1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures 

següents: 

a) Assistir a classe. 

b) Participar en les activitats educatives del centre. 

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

d) Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat. 

 

2. Els alumnes, a més dels deures que especifica l’apartat 1, i sens perjudici de les 

obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents: 

a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 

b) Complir les normes de convivència del centre. 

c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 

d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre. 

e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre  

Participació de les famílies en el procés educatiu 

1. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes, a més dels altres drets que els 

reconeix la legislació vigent en matèria d’educació, tenen dret a rebre informació sobre: 

a) El projecte educatiu. 

b) El caràcter propi del centre. 

c) Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té. 

d) La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilització que comporta per a les 

famílies. 

e) Les normes d’organització i funcionament del centre. 

f) Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que 

s’ofereixen,el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les 

famílies, l’aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta d’informació 

rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts. 

g) La programació general anual del centre. 

h) Les beques i els ajuts a l’estudi. 
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2. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret a 

rebre informació sobre l’evolució educativa de llurs fills.  

3. Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el 

caràcter propi del centre, el dret i el deure de participar activament en l’educació de 

llurs fills, el deure de contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat 

escolar i el dret de participar en la vida del centre per mitjà del consell escolar i dels 

altres instruments de què es doti el nostre  centre en exercici de llur autonomia. 

4. L’escola  també posa a l’abast de la família  diferents mecanismes de publicitat, 

informació i comunicació: notes escrites lliurades als alumnes, blocs del centre i dels 

mestres i la web oficial  del centre. 

 

2.4.-ORGANS DE GESTIÓ I IMPÚLS DE LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE 

( Decret 102/2010,i Decret 279 / 2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures dels alumnes) 

La direcció dels centres educatius públics ha d'afavorir la convivència en el centre i garantir la 
mediació en la resolució dels conflictes. 
 
En els centres educatius  el consell escolar pot proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la 
igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida 
personal, familiar i social. 
 
Així mateix, en aquests centres, el consell escolar i el claustre de professors poden proposar 
mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre. 
 
Els òrgans de govern i de participació i el professorat dels centres han d'adoptar les mesures 
necessàries, integrades en el marc del projecte educatiu del centre i del seu funcionament 
habitual, per tal d'afavorir la millora permanent del clima escolar i de garantir l'efectivitat en 
l'exercici dels drets de l'alumnat i en el compliment dels seus deures, per prevenir la comissió 
de fets contraris a les normes de convivència. Amb aquesta finalitat s'ha de potenciar la 
comunicació constant i directa amb l'alumnat i amb els seus pares. 

 

2.5.-CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU (art. 31 LEC i  art.7 decret 102/2010) 

 

1.La carta de compromís educatiu expressa els objectius necessaris per a assolir un 

entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives en el 

nostre centre  

2.En la formulació de la carta participa la comunitat escolar i, particularment, els 

professionals de l’educació (professorat) i les famílies (consell escolar) . 

http://blocs.xtec.cat/joanllongueras
http://www.xtec.cat/ceipjoanllongueras
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=545262&type=01&language=ca_ES
http://www.gencat.cat/diari/4670/06165026.htm
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3.La carta potencia la participació de les famílies en l’educació dels fills/es i la 

coordinació amb el nostre centre. Les famílies s’han d’avenir a compartir els principis 

que inspiren la carta  que són  marcats per les lleis d’educació vigents i que inspiren els 

principis educatius del nostre centre. 

4.La carta és aprovada pel consell escolar del centre i és revisarà cada canvi d’etapa. 

Es revisarà en el consell escolar i ,si és fan  modificacions,s’afegiran com addendes 

signades per la persona que ha de fer el seguiment dels compromisos que serà el/la 

tutor/a de l’alumnat del centre cada 1r trimestre de curs. 

5.La carta ,per primera vegada ,és signada per la direcció del centre i per pare,mare o 

tutor legal de l’alumnat i el seguiment dels acords els farà el/la tutor/a de l’alumnat. De 

la carta es signaran dues còpies i una queda al centre i una altra per a la família. Les 

addendes les signa el professorat que fa el seguiment dels acords. 

6.La carta és formalitzarà en el moment de la matriculació en el nostre centre. la 

signaran al començament del curs. 

 

2.6.-LA MEDIACIÓ ESCOLAR COM A PROCÉS EDUCATIU DE GESTIÓ DE 
CONFLICTES GREUS 

(art. 32 LEC) 

 

1. La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que 

es puguin produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts en 

conflicte perquè puguin arribar per si mateixes a un acord satisfactori. 

2. El Departament ha d’establir les normes reguladores del procediment de mediació, 

que han de definir les característiques del procediment i els supòsits bàsics en què és 

procedent d’aplicar-lo. 

Els articles 23,24,25,26,27 i 28 del Decret 279/2006,de 4 de juliol regulen la mediació 

escolar com a procés educatiu de gestió de conflictes greus i com a prevenció . 

 

2.8.-  NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE 

Segons la LEC i  decret 102/2010 (art. 23) és en les normes d’organització i 

funcionament de centre  on es determinen les normes de convivència en el centre. 

Aquestes es concreten en les següents: 
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1. Normes de convivència de respecte a les persones: 

a) Ser correcte i considerat amb els membres de la comunitat educativa. 

b) No injuriar ni ofendre els membres de la comunitat educativa. 

c) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, 

sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social. 

d) Respectar l'exercici del dret a l'estudi dels companys. 

e) Portar a debat a la sessió de tutoria els conflictes interns de l'aula per buscar 

solucions. 

f) Procurar ser tolerant i solidari amb els companys. 

g) Participar en les activitats d'educació per la salut. 

h) Venir a l'escola amb l'aspecte personal correcte: net i vestit adequadament. 

i) Tenir cura de no portar l'alumne si té alguna malaltia infecciosa (s’inclou paràsits) fins 

que no estigui net. 

j) En general,  l’alumnat no  ha de  portar a l’escola objectes ni material que no els hi 

demani el professorat. Així com tampoc llaminadures, jocs o joguines ni objectes  

perillosos. Tampoc mòbils, diners i/o objectes de valor no necessaris per l’ activitat 

escolar, per tal d’evitar pèrdues o desperfectes. 

2. Normes de convivència de respecte al treball: 

j) Realitzar les tasques encomanades pels mestres, tant a l'escola com a casa. 

k) No pertorbar l'activitat normal en les aules. 

l) Portar l'equip adequat per fer educació física. 

m) Portar els estris d'higiene a la classe d'educació física. 

3. Normes de convivència de respecte al material: 

n) Respectar i utilitzar correctament el material personal propi i dels companys. 

o) Respectar i utilitzar correctament el material i les instal·lacions de l'aula i del centre. 

p) Tirar els papers a les papereres de la classe o del pati. 

4. Normes de convivència del pati: 

q) Jugar amb correcció, respectant les normes del joc. 

r) Jugar en els llocs assenyalats per fer-ho. 

s) En el pati, no saltar les baranes, no penjar-se de les porteries i cistelles, no pujar a 

les parets i a la porta, respectar arbres i plantes, no jugar als vestíbuls. 
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t) Quan toqui el timbre de final de pati, parar de jugar perquè, qui ho necessiti, pugui 

anar al servei. Al segon timbre fer filera per pujar a les aules a la indicació del mestre/a 

corresponent a cada grup. 

u) Avisar al professor/a quan es produeixi qualsevol tipus de problema. 

 

v) Per evitar accidents, perills i negligències no està permesa la permanència en les 

dependències i patis  del Centre a totes les persones que no realitzin cap activitat 

extraescolar programada. 

 

5. Normes de convivència sobre assistència i puntualitat: 

v) Assistir diàriament a classe. 

w) Quan s'ha faltat o es preveu una absència avisar al centre per telèfon i portar un 

justificant  (o mitjançant l’agenda) que expliqui el motiu de l'absència. 

x) Arribar amb puntualitat a la classe. 

6. Normes de convivència sobre desplaçaments: 

y)  Quan es fa un desplaçament en fila, fer-lo amb correcció i mantenir l'ordre 

 z.) Pujar i baixar les escales amb correcció, sense córrer ni cridar. 

 

2.9.- CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA. MESURES 

CORRECTORES  

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

Tipologia i competència sancionadora  

 

1. Les irregularitats en què incorrin els alumnes, si no perjudiquen greument la 

convivència, comporten l’adopció de les mesures que estableixen la nostra  carta de 

compromís educatiu i aquestes normes d’organització i funcionament del centre. 
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2. Les conductes i els actes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència es 

consideren faltes i comporten la imposició de les mesures correctores que la LEC 

determina. 

3. Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de 

correcció pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització 

d’activitats complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars de 

menjador i transport o d’altres organitzats pel centre. Igualment, comporten l’adopció 

de les mesures correctores i sancionadores que escaiguin els actes dels alumnes que, 

encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi 

estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la 

comunitat educativa. 

 

Aplicació de mesures correctores  

 

1. L’aplicació de mesures correctores no pot privar els alumnes de l’exercici del dret a 

l’educació ni del dret a l’escolarització. En cap cas no es poden imposar mesures 

correctores ni sancions que atemptin contra la integritat física o la dignitat personal dels 

alumnes. 

2. Per a la graduació en l’aplicació de les mesures correctores que corregeixen les faltes greus 

per a la convivència, s’han de tenir en compte els criteris següents: 

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

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

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

de l’alumnat. 

d) L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la carta de 

compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de manera compartida. 

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

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

3. En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l’article 37.1 de la LEC s’han de 

considerar especialment greus, i les mesures sancionadores s’han d’acordar de manera 

proporcionada a aquesta especial gravetat, quan impliquen  discriminació per raó de gènere, 

sexe, raça, naixença o qualsevol altra    circumstància personal o social de terceres persones que 

resultin afectades per l’actuació a corregir. 
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4.Qualsevol mestre del centre que presencií qualsevol conducta contrària al respecte  a 

les normes  de convivència pot imposar a l’alumnat una mesura correctora per fer 

veure a l’alumnat que no està bé el que fa,així com l’equip directiu. El professorat i 

l’equip directiu  acordaran la mesura a imposar. 

En les activitats extraescolars que organitzi l’AMPA ho faran els membres de 

l’associació de pares  i en el servei de menjador ho farà la coordinadora posada per 

l’empresa que dóna el servei. 

5. Qualsevol incidència es recollirà en un full d’incidències que es lliurarà a direcció per 

tal de tenir-los recollits al llarg del curs. 

6. Qualsevol mesura correctora implica que l’alumnat no es pot deixar mai sol sense 

presència d’un mestre. 

7. Cal tenir presents sobre l'obligació de deixar-ne constància escrita de totes les 

incidències i garantir la comunicació constant i directa amb l’alumnat i pares,mares o 

tutors en totes les incidències. 

Mesures correctores en faltes lleus 

 

- Es posarà a l’agenda o el full d’incidències  als pares informant de la incidència i que 

han de signar. 

- Trucar els pares,mares o tutors legals informant dels fets amb l’alumne/a al davant. 

- S’amonestarà verbalment a l’alumnat per tal que reflexioni sobre el que ha fet. 

- Deixar de fer l’activitat i reflexionar sobre el ha fet. 

- Es pot encomanar alguna   activitat d’utilitat social per al centre com ajudar  alumnat 

més petit dins l’aula,fer algun escrit o reflexió escrita sobre el que ha fet,ajudar al 

professorat en alguna feina. 

- Fer l’hora d’esbarjo sense jugar amb companys. 

- Amonestació de l’equip directiu. 

- Augment de feina per fer a casa i portar-la feta. 

- Demanar disculpes públicament. 

- Reflexionar sobre  el seu comportament i penedir-se. 

 

Faltes greus relacionades amb la  convivència 
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1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu 

les conductes següents: 

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a 

altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs 

pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat 

personal (molt greu). 

b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del 

centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la 

falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de 

personalitat en actes de 

la vida escolar. 

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

la salut, i la incitació a aquests actes. 

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

 

Mesures correctores en les faltes greus 

 

1.Les mesures correctores que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes 

tipificades anteriorment són: 

- La suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries     

    (sortides). 

- La compareixença immediata dels pares de l’alumnat que ha comès una falta 

greu,segons convoqui el professorat,per tal d’explicar els fets i acordar una mesura 

correctora greu o sanció. 

- Canvi de classe per un temps determinat. 

 

 

Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la 
convivència (art.24 Decret 102/2010 ) 

 

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

(art. 37) es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a Llei esmentada. 

Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient 

incoat a l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat 
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d’utilitat social per al centre i, en el seu cas,del rescabalament de danys que es puguin 

establir de manera complementària en la resolució del mateix expedient. 

2. La instrucció de l’expedient a què fa referència l’apartat anterior correspon a un o 

una docent amb designació a càrrec de la direcció del centre. A l’expedient 

s’estableixen els fets, i la responsabilitat de l’alumnat implicat, i es proposa la sanció 

així com, si escau, les activitats d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, l’ import de 

reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats 

per l’actuació que se sanciona. 

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

cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les 

altres actuacions d’instrucció que es considerin oportunes, abans de formular la proposta 

definitiva de resolució, l’instructor o instructora de l’expedient ha d’escoltar l’alumnat afectat, i 

també els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de l’expedient completat fins a la 

proposta de resolució provisional per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que 

a l’expedient s’estableix i es proposa o hi puguin formular al·legacions. El termini per realitzar 

el tràmit de vista de l’expedient, de la realització del qual n’ha de quedar constància escrita, és 

de cinc dies lectius i el termini per formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més. 

4. Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la resta d’alumnat 

del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, una 

suspensió provisional d’assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a 

un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa 

l’expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no assistència al centre. Altrament, l’alumne/a 

haurà d’assistir al centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup 

mentre duri la suspensió provisional d’assistència a classe. En tot cas, en la suspensió 

provisional d’assistència a classe, que s’ha de considerar a compte de la sanció, s’han de 

determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període. 

5. Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors 

legals, o de l’alumnat afectat si és major d’edat, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, 

sens perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis 

territorials corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar periòdicament el 

consell escolar dels expedients que s’han resolt. Les faltes i mesures correctores a què es 

refereix aquest article prescriuen,respectivament, als tres mesos de la seva comissió i 

de la seva imposició. 
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6. Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les mesures correctores que comportin 

la pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització 

obligatòria es procurarà l’acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s’obtingui 

aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà motivadament les raons 

que ho han impedit. La sanció d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, 

en les etapes obligatòries, ha de garantir a l’alumne/a un lloc escolar en un altre centre. 

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

convivència, l’alumne/a, i la seva família en els i les menors d’edat, reconeixen de 

manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció 

imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del 

reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a i, 

en els i les menors d’edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal. 

 

Responsabilitat en les conductes greument perjudicials per a la convivència en 

els centres 

 

La direcció del centre públic ha de comunicar al ministeri fiscal qualsevol fet que pugui 

ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment comès per qualsevol persona de 

la comunitat educativa en el centre o en relació directa amb la seva activitat, sense 

perjudici de la continuïtat de les accions correctores previstes en la normativa per a 

l’alumnat i en la regulació disciplinària d’aplicació als treballadors del centre d’acord 

amb el que preveuen les lleis. 

Protecció contra l’assetjament escolar i contra les agressions (art. 33 LEC) 

 

1. El Govern i el Departament han d’adoptar les mesures necessàries per a prevenir les 

situacions d’assetjament escolar i, si s’escauen, afrontar-les de manera immediata, i 

per a assegurar en tot cas als afectats l’assistència adequada i la protecció necessària 

per a garantir-los el dret a la intimitat. 

 

2. El Departament ha de posar a disposició dels centres els mitjans necessaris per a 

atendre les situacions de risc d’assetjament escolar. En cas que resulti imprescindible, 

es poden adoptar mesures extraordinàries d’escolarització, i el Departament pot 
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adoptar també, en l’àmbit del personal al seu servei, mesures extraordinàries de 

mobilitat. 

3. El Govern ha d’adoptar les mesures normatives pertinents per a assegurar, davant 

les agressions, la protecció del professorat i de la resta de personal dels centres 

educatius i de llurs béns o patrimoni. En el cas que les agressions siguin comeses per 

menors escolaritzats al centre, si fracassen les mesures correctores o de resolució de 

conflictes, s’han d’aplicar les mesures establertes per la legislació de la infància i 

l’adolescència. 

4. L’Administració educativa ha d’assegurar l’opció d’assistència lletrada gratuïta al 

professorat i a la resta de personal dels centres públics i dels centres privats sostinguts 

amb fons públics que siguin víctimes de violència escolar, sempre que els interessos 

dels defensats i els de la Generalitat no siguin oposats o contradictoris. 

5.La direcció del centre avisarà a les autoritats pertinents  sempre que tingui 

coneixement d’algun cas d’assetjament escolar i  agressions tan referent a l’alumnat 

com al professorat del centre. 

Responsabilitat per danys (art. 38 LEC) 

Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions 

o el material del centre o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el 

que hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells 

mateixos o a les mares, als pares o als tutors, en els termes que determina la legislació 

vigent. 
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 Faltes i  mesures correctores 

CONDUCTES CONTRÀRIES A LES 

NORMES DE CONVIVÈNCIA 
 

MESURES CORRECTORES 
 

FALT

A 

LLEU 

 

FALTA 

GREU 

 

Faltes injustificades de puntualitat o 

no assistència (menys de 5 en un mes) 
 

Avís a la família per part del tutor/a del grup. 
 

X 
 

 
 

Faltes injustificades de puntualitat o no 
assistència (més de 5 en un mes) 
 

Entrevista amb la família, mestre/a tutor i algun membre de 
l'equip directiu. Comunicat per escrit des de l'E D ( model) 
 

X 
 

 
 

Reincidència    en     les     faltes     de 

puntualitat o no assistència 
 

Direcció Informa del deure a la família, Si no resulta eficaç 

aquesta mesura la direcció del centre comunicarà s'avisarà a 
SS.TT. 
 

X 
 

 
 

Actes  d'incorrecció  o 
desconsideració amb altres membres 
de la comunitat educativa. 
Manca de respecte de les normes de 
l'aula. 
No fer cas de les instruccions/ 
orientacions del mestre/a. 
No respectar els materials comuns o 
dels companys/es. 
Sortir de classe sense permís. 
Trencar el ritme de la classe. 
Perdre    el    respecte    a    algun 
membre de  l'escola. 
 

Avís oral a l'alumne/a.  
Relaxació   al   lloc   on   seu   l'alumne/a   (El); estratègia  del  
mestre/a  (EP),   (escriure     les lletres del nom a la pissarra,...)  
Privació del temps d'esbarjo,  una vegada el nom està complert 
a la pissarra.  
Treball de la mateixa àrea en un altre espai. Compareixença 
davant de l’Equip Directiu.  
Notificació verbal/escrita a la família per part del mestre/a i l' 
Equip directiu. 
 Implicació de la família.               
 Registre de la conducta de l'alumne/a. 
 Realització de treball   dins el centre, per la comunitat 
educativa. 
 

X 
 
 

 

Actes   injustificats    que   alterin   el 
desenvolupament    normal    de    les 
activitats del centre. 
 

Reflexió amb el mestre/a tutor/a. Compareixença davant 
de l' Equip Directiu. 
Privació de l'esbarjo durant un o dos dies.  
Treball de la mateixa àrea en un altre espai.  
Registre de la conducta de l'alumne/a. Notificació  escrita  
a  la família  per part del mestre/a i I' Equip directiu. 
Implicació de la família 
Realització de treball   dins el centre, per la comunitat 
educativa. 

 

x 

 

 
 

Deteriorament no intencionat de les 
dependències del centre o d'un 
material escolar a causa d'una 
actuació no adequada. 

Reflexió amb el mestre/a tutor/a. 
Compareixença davant de I' Equip Directiu. 
Privació de l'esbarjo durant un o dos dies. 
Treball de la mateixa àrea en un altre espai. 
Si es considera, segons la gravetat de l'incident, 
es valorarà l'aportació econòmica a la reparació. 
Registre de la conducta de l'alumne/a. 
Notificació  escrita  a  la  família  per  part del mestre/a i I' 
Equip directiu. 
Implicació de la família. 
Realització de treball   dins el centre, per la comunitat 
educativa. 

x  
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Qualsevol altra incorrecció que alteri el 
normal desenvolupament de l'activitat 
escolar 

Reflexió amb el mestre/a tutor/a. Compareixença davant 
de I' Equip Directiu. Treball de la mateixa àrea en un altre 
espai. Es recull, sota la responsabilitat del mestre/a, 
l'objecte causant de la interrupció de la classe.  
Registre de la conducta de l'alumne/a. 
Explicació de la situació/episodi a la família. Implicació de 
la família. 
Realització de treball   dins el centre, per la comunitat 
educativa. 
 

x  

 
 

Deteriorament causat intencionadament 
de les dependències del centre, del 
material d'aquest o dels objectes i 
pertinences dels altres membres la 
comunitat educativa 
 

Reflexió amb el mestre/a tutor/a. 
Compareixença davant de I' Equip Directiu. 
Treball de la mateixa àrea en un altre espai. 
Registre    de    la    conducta    de    l'alumne/a. 
(compromís  i  reflexió amb l'alumne/a i  el/la mestre/a). 
Implicació de la família. 
Reparació econòmica. 

Realització de treball   dins el centre, per la comunitat 

educativa. 

 X 

Deteriorament causat intencionadament 

de les dependències i/o del material que 

no és del centre però en el curs d'una 

activitat escolar. 

 

Reflexió amb el mestre/a tutor/a. 

Compareixença davant de I' Equip Directiu. 

Treball de la mateixa àrea en un altre espai. 

Implicació de la família 

Registre de la conducta de l'alumne/a. 

Reparació econòmica 

Privació de l'alumne de la continuació de l'activitat. 

Realització de treball   dins el centre, per la comunitat 

educativa. 

 

 X 

Agressió física lleu o amenaces contra 

altres membres de la comunitat 

educativa. Les vexacions o humiliacions 

a qualsevol membre de la comunitat 

escolar, particularment aquelles que 

tinguin una implicació de gènere, sexual, 

racial o xenòfoba, o es realitzin contra 

l'alumnat més vulnerable per les seves 

característiques personals, socials o 

educatives. 

Reflexió amb el mestre/a tutor/a. 

Compareixença davant de I' Equip Directiu. 

Implicació de la família. 

Notificació  escrita  a  la família  per part del mestre/a i I' 

Equip directiu. 

Realització de treball   dins el centre, per la comunitat 

educativa. 

Registre de la conducta de l'alumne/a. 

-Suspensió del dret de participar en activitats 

extraescolars o complementàries     

 

 x 

-Fer ús d'aparells electrònics per una fi 

concreta, per exemple gravar un vídeo, 

de manera que es vulnera a la intimitat 

de les persones. 

 

Recull de l’aparell. (Retorn a l’acabament de la jornada 

escolar. ) 

Informació a la família. 

 

  
 

Actes d'indisciplina i les injúries o les 

ofenses contra membres de la comunitat 

educativa 

 

Reflexió amb el mestre/a tutor/a. Compareixença davant 

de l' Equip Directiu.  

Treball de la mateixa àrea en un altre espai. Implicació 

de la família Registre de la conducta de l'alumne/a. 

 Privació de l'alumne de la continuació de l'activitat. 

Realització de treball   dins el centre, per la comunitat 

educativa. 

 

 

 
 

X 
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Suplantació de personalitat en actes de 

la vida docent i la falsificació o 

sostracció de documents i material 

acadèmic. 

 

Reflexió amb el mestre/a tutor/a. Compareixença davant 

de 1' Equip Directiu. Implicació de la família. Registre de 

la conducta de l'alumne/a. 

 Notificació  escrita  a  la família  per part del mestre/a i 

1' Equip directiu.  

Realització de treball   dins el centre, per la comunitat 

educativa. 

Suspensió del dret de participar en activitats 

extraescolars o complementàries     

 

 
 

x 
 
 

Actuacions i incitacions perjudicials per 

la salut i la integritat personal dels    

membres    de    la    comunitat 

educativa. 

 

Reflexió amb el mestre/a tutor/a. Compareixença davant 

de 1' Equip Directiu.  

Implicació de la família. Registre de la conducta de 

l'alumne/a.  

Notificació  escrita  a la família  per part del mestre/a i l' 

Equip directiu.  

Realització de treball   dins el centre, per la comunitat 

educativa. 

 

 
 

x 
 

Reiterada i sistemàtica comissió de 

faltes. 

 

Notificació  escrita  a  la família  per part del mestre/a i 1' 

Equip directiu. Comportarà la privació de la propera 

activitat escolar, com per exemple una sortida Registre 

de la conducta de l'alumne/a. 

-Suspensió del dret de participar en activitats 

extraescolars o complementàries     

 

 
 

x 
 

 
* En qualsevol moment que es valori convenient, la Direcció amb la prèvia valoració del Tutor/a i el mestre/a 
que ha viscut l'incident greu podran aplicar directament la mesura correctora amb un sol full d'incidència.             
* Si passa alguna acció que no estigui contemplada en aquest apartat, es prendran les mesures corresponents 
en funció de la situació que es plantegi. 
 

3. PROCEDIMENT ORGANITZATIU DEL FULL D'INCIDÈNCIA  : 

El/la tutor/a o mestre/a que detecta la conducta emplena el full del registre de la conducta 
de l'alumne/a, sempre amb el vist i plau, informant a la Direcció del centre. El/la 
mestre/a no tutor/a ( especialista, per exemple) ha d'informar al tutor/a ràpidament del 
què ha passat i donar-li còpia del registre de la conducta o de la incidència. La  família   
serà  degudament  informada  sobre  la   situació  succeïda  a   l'escola  i s'entregarà a la 
família el full de registre. Una còpia serà per la família i una altra pel centre, degudament 
signat per ambdues parts (adaptar el full de registre de la conducta). 

Un cop signat el full s'entregarà a la Direcció i el/la tutor/a en guardarà una còpia, ja que 
és el/la tutor/a qui l’ha de controlar. 
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3.1. CONCRECIÓ DE LES MESURES DEL FULL DE REGISTRE DE CONDUCTA 

Les conductes que requereixin l'ús de la mesura correctora (privació de la propera activitat),  
n'ha de quedar constància escrita en el registre de conducta de l'alumne/a, amb explicació  
de la conducta que l'ha motivada.  

És molt important que tot el personal implicat apliqui les mesures correctores que es 
requereixin en cada cas i es segueixi el procés correctament. S'ha d'intentar que les  
mesures correctores siguin aplicades immediatament després d'haver comès una conducta 
contrària a les normes de convivència del centre. 
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CAPÍTOL 3.- FUNCIONAMENT INTERN DEL CENTRE 

3.1.- ÀMBIT ORGANITZACIÓ INTERNA 

3.1.1. Entrades 

Les portes s'obren a l'hora en punt i es tanquen al cap de 10 minuts. 

E. Infantil entra per la porta av. Puigfred. Els alumnes de P-3,  P-4 i P-5 faran files al 

pati junt a la seva tutora. Els pares no poden acompanyar-los i s'han de quedar fora del 

recinte. Si volen comunicar-se amb les mestres,si no és una cosa urgent,ho faran 

mitjançant una nota escrita que ens portarà l’alumne o li donaran  a  la/el mestra/e que 

estigui a la porta. 

Els alumnes d'educació primària fan  files al pati i pugen amb el mestre  que els toqui 

que ha de controlar-la. Els pares no entren al recinte escolar. 

L'entrada es fa per la porta del pati gran. Quan plogui de forma considerable, s'obrirà la 

porta  i pujaran  a la classe on estarà el mestre. 

 

3.1.2. Sortides 

Els pares dels alumnes d'educació infantil entren a buscar als seus fills a la porta de la 

classe. Recullen els nens els pares o qui diguin els pares o tutors. 

Els alumnes d'educació primària comencen a sortir a l'hora en punt. Els pares han 

d’esperar els fills a fora del recinte. Si plou entren al  porxo on recolliran als seus fills. 

Els mestres acompanyen els alumnes fins a la porta, els alumnes de CI s’han de donar 

en mà a un adult o a qui diguin els pares o tutors. A partir de 3r marxen sols a casa 

excepte si la família demana per escrit que no marxin sols.  

Els alumnes de cicle mitjà i superior, que recullen  germans petits cal l’autorització 

expressa de la família. 

3.1.3. Pujades 

Els alumnes d'educació infantil i primària pugen amb els/les mestres,en fila, sense 

córrer ni cridar. 

 

3.1.4. Baixades 

 Baixa tot el grup junt, ho fa en fila i acompanyat pel/la mestre/a. 
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3.1.5. Desplaçaments 

Els desplaçaments per l'interior de l'escola es fan en fila i acompanyats pel/la  mestre/a 

que els ha de controlar. Les pujades i les baixades es fan per la dreta i per la escala 

que correspon a cada curs. 

Cal respectar per tots els torns de files. 

Els alumnes haurien d’anar al lavabo en el temps de pati,després només anirien al 

lavabo les urgències. 

 

3.1.6 Canvis de classe 

És responsabilitat de cada professor/a l’atenció del grup de classe que li correspongui 

segons el seu horari. Quan s’ha de fer canvi de classe, el mestre  d’un grup d’edat 

inferior ha d’esperar l’arribada del mestre corresponent. En cap cas es deixaran els 

alumnes d’infantil o inicial  sols.  

Les aules han de quedar endreçades després de cada classe, és responsabilitat del 

mestre que marxa demanar als alumnes que recullin, pintures, jocs, etc. 

3.1.7 Vigilància de pati 

6.3) Esbarjo: 

A l’hora del pati els alumnes han de deixar lliures les classes i passadissos. Els 

alumnes d’infantil, un cop hagin esmorzat a l’aula, passen pel lavabo i van al pati. Els 

alumnes de primària poden esmorzar al pati. Cal vigilar que el pati quedi net 

d'embalums, papers, etc. A l'hivern les portes de l'edifici cal que restin tancades, per tal 

d'evitar entrada d’aire fred. La vigilància es fa per torns i ha d'estar aprovada pel 

consell escolar. El nombre de mestres vigilant no pot ser inferior a tres.  

En cas de pluja, cada tutor/a vigila els seus alumnes, ja sigui al porxo o a la classe. I 

els mestres sense tutoria reforcen el seu cicle per tal de fer torn els/les mestres per 

anar al lavabo. 

En cas d'excursió, s'han d'intercanviar els torns. 

Els  mestres que vigilen s'han de repartir els espais: Porta d’entrada ,lavabos, el porxo, 

i la pista.(pati primària) Escales, lavabo, i banc ( pati E. I) 

Quan toca la sirena,els alumnes han d’anar al bany o veure aigua. Els mestres que 

vigilen pati controlen els seus espais i afavoreixen el retorn a les files. Al Cap de tres 

minuts torna a tocar el timbre i els/les mestres se situen en el lloc on es fan les files. 
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Es fan fileres al pati per pujar a classe. 

No es permeten pilotes de cuir i de plàstic dur, ni a l’hora del pati ni durant les hores de 

menjador. 

 

3.1.8 ) Serveis 

Els serveis per als alumnes d'infantil estan situats a la planta baixa. El paper 

higiènic s'ha de demanar als/les mestres. 

Els  lavabos  dels alumnes de primària són a  la  2a  planta.  Excepte  en casos 

d'urgència, els alumnes grans procuraran no anar al wàter durant l'hora de classe. 

Qualsevol desperfecte o mal funcionament dels lavabos, convé que es comuniqui a 

direcció. 

3.1.9) Menjador escolar 

1. L’escola el servei de  cuina pròpia. L’empresa contractada inclourà tant, 

l’organització dels àpats com el desenvolupament d’activitats educatives de lleure per 

part de l’alumnat. 

Hi haurà un educador/a especialista responsable de cada grup i una coordinadora de 

menjador. Cada més donaran una còpia del menú als alumnes fixes que també es 

penjarà al tauler d’anuncis. 

L’empresa contractada pel servei ha de cenyir-se a la  reglamentació en relació al 

servei que presta i a la normativa  de centre i assumir les decisions i l’assessorament 

del Consell Escolar. 

 

3.1.10. Substitucions 

Educació infantil: El reforç assumeix les substitucions de curta durada i ,si no es 

pot,s’assumirà  des de Primària . Si no fos possible es repartiran els alumnes d’un curs 

entre totes les aules d’ EI. 

Tenen preferència els alumnes més petits.  

Primària: Els mestres seran substituïts per un quadre de mestres que fan reforç. Si no 

es possible es desfan desdoblaments, informàtica. En últim cas els alumnes es 

repartiran entre el cicle. La decisió la pren direcció. 

Cada tutor/a ha de tenir preparat el llistat d'alumnes a repartir entre els altres 

professors. La feina que han de fer els alumnes repartits ha d'estar preparada o l'haurà 

de donar el tutor/a paral·lel/a o al mestre del cicle que és qui reparteix l’alumnat.  
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Sempre s’ha de tenir feina preparada per les absències de curta durada. ( Carpeta 

d’absències i programació setmanal ) 

 

3.1.11. Comunicats als pares 

Utilitzar l'agenda sempre que sigui possible pels comunicats. 

Si és urgent,una trucada telefònica . 

3.1.12. Absentisme escolar i retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del 

centre. 

Absentisme 

El tutor/a és el responsable de controlar les faltes d'assistència dels seus alumnes i de 

demanar els corresponents justificants. En el cas d'absències reiterades no justificades, 

en donarà part a l'equip directiu. El director/a es posarà en contacte amb la família per 

tal d’informar-los de la situació i recordar-los l’obligació de vetllar per l’escolarització 

correcta dels seus fills. 

Si d’aquestes actuacions no en resulta la rectificació del comportament absentista, la 

direcció comunicarà la situació d’absentisme als serveis socials. Si aquestes 

actuacions no han resolt la situació d’absentisme, la direcció informarà als Serveis 

Territorials. 

3.1.13) Retards 

Quan es produeixin retards fora dels marges raonables (els 10/15”) minuts que està 

oberta la porta de sortida de l’escola) en la recollida de l’alumnat ,un cop acabat l’horari 

escolar, es procurarà contactar amb la família. Un cop esgotats, sense efecte, els 

intents de comunicació i transcurregut un temps prudencial, la persona de l’escola que 

hagi estat a càrrec de l’alumne comunicarà la situació a la guàrdia urbana/mossos 

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

La reiteració freqüent d’aquests fets s’ha de tractar de manera similar als supòsits 

d’absentisme. 

Amb famílies reincidents en la recollida tard d’un alumne : 

-El/la  mestre/a  tutor/a mantindrà una reunió amb la família per tal de solucionar el 

problema. 
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-Si no hi ha millora, la direcció es posarà en contacte amb la família per tal d’informar-

los de la situació i recordar-los l’obligació de vetllar per l’escolarització correcta dels 

seus fills. 

 

-Si no es recull l’alumnat després d’un temps prudencial (30’),es trucarà als mossos 

d’esquadra per tal d’acordar amb ells  la fórmula per  lliurar-lo a la seva custòdia i es 

deixarà tot per escrit a l’expedient de l’alumne. 

-En els casos reincidents ,la direcció informarà als Serveis socials per tal que prengui 

les mesures legals oportunes i es tractarà de manera similar als supòsits d’absentisme. 

 

3.1.14. Reunions amb els pares 

Segons normativa,s’ha de garantir: 

 Una reunió individual al principi de l'escolaritat d’un alumne. 

 Una reunió individual com a mínim a cada nivell al llarg del curs. 

 Una reunió individual al final de cada curs. 

 Una reunió col·lectiva al principi de cada nivell.  

Per fer les reunions col·lectives amb els pares hi ha un guió elaborat pel centre. 

Les reunions col·lectives es faran molt a principis de curs i es procurarà evitar 

coincidències. 

Els mestres citaran els pares en l’horari que tinguin destinats a aquests efectes. 

 

3.1.15. Horaris del professorat 

 

Segons les instruccions d’inici de curs,el professorat té 30h de treball de permanència 

en el centre de les quals 25 h són lectives i 5 h són activitats d’horari fix (Exclusives *), 

amb excepció de les  reducció d’hores que el Departament hagi concedit. 

3.1.16. Assignació de tutories 

L'assignació dels mestres als diferents cicles, cursos la fa la direcció atenent als 

següents criteris :  

 Acabament del cicle que havia iniciat.. 

 Tenir en compte la desiderata del mestre. 
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 Antiguitat en el centre. 

 Els especialistes d'educació física, anglès i/o música s'han de col·locar un a cada 

cicle. 

 

3.1.17. Espais i recursos 

Els espais i recursos que no tenen un horari assignat, s'han de reservar amb antelació 

en les graelles específiques que hi ha a cada espai. 

3.1.18. Entrada de pares i mares per l’escola 

Els pares o representants legals compliran amb l’horari de visites publicat al tauler 

d’anuncis. 

Podran accedir al recinte fora d’aquest horari per causa justificada o per estar citat per 

un tutor.  

Si un pare/mare porta l'alumne/a més tard o el ve a buscar durant l'horari escolar, 

haurà de passar per Direcció i des d' allí se l'acompanyarà o se l'anirà a buscar. 

3.1.19. Visites de pares 

El dia de visita de pares en hora d'exclusiva serà setmanal i es fixarà a començament 

de cada curs.  

Durant les entrades dels alumnes no s'atendran visites de pares (excepte les 

justificades). S'informarà a aquelles persones que vulguin parlar amb els mestres de 

l'horari en què les poden atendre. 

Al full Informatiu que es dóna a principi de curs estaran  especificades les hores de 

visita als mestres, a direcció i a secretaria. 

3.1.20. Coordinadors 

Els coordinadors disposaran d'una part del temps lectiu per exercir el seu càrrec en 

funció de les responsabilitats assignades i/o del pla de treball que presentin. Al principi 

de cada curs s'establirà el nombre d'hores lectives destinades a exercir cada càrrec de 

coordinador. 

3.1.21. Faltes d’assistència del professorat 

El centre disposa d’un control d’assisstència i puntualitat dels mestres i altre personal 

depenent del Departament. 
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Les faltes d’assistència son justificades quan hi ha llicència o permís concedit.. 

Els mestres disposen de  dos tipus de documents:  

1. Informació d’absència  

Els permisos concedits per visita al metge o per al compliment d'un deure 

inexcusable de caràcter públic o personal s'hauran de justificar. 

Els permisos s'han de sol·licitar al director prèviament per escrit. 

2. Sol·licitud de permís   

Els permisos de flexibilitat horària recuperable  s’han de recuperar en el termini 

d’un mes. 

3.1.22.) Inventaris 

Cada mestre/a, a principi i a final de curs, farà l' inventari del material de què disposa. 

Els coordinadors de cicle, a principi i a final de curs, faran l' inventari del material de la 

tutoria.  

3.1.23.) Recollida d’informació sistemàtica del progrés dels alumnes 

Cada tutor/a tindrà diferents models de registres d’informació sistemàtica del progrés 

dels alumnes: 

- fulls d'observació sistemàtica del procés d'aprenentatge . 

- resum entrevistes famílies. 

- full de dades personals (actualitzat). 

Aquests registres es guardaran a la carpeta vermella  virtual en la P: llongueras  i 

s’aniran acumulant amb els cursos escolars. 

A Secretaria s’hi deixarà tota la documentació oficial. 

3.1.24. Mesures correctores 

Els alumnes han d’estar sempre sota la custòdia del professorat. No s'han de 

deixar alumnes als passadissos o sols a les aules o a les escales. 

 En cas de compareixença davant direcció s’ha d’acompanyar a l’alumne i la classe 

sota la supervisió d’un mestre. 

3.1.25. En cas d’accident 

El professor/a que es trobi dirigint o vigilant una activitat escolar, extraescolar o 

complementària en la que tingui lloc un accident, haurà d'atendre la situació produïda 
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amb els mitjans de què pugui disposar, actuant en tot moment amb la diligència 

deguda. 

  L’escola disposa d’una farmaciola escolar per petit accidents. 

Si la situació fa aconsellable la intervenció dels serveis sanitaris, es trucarà a la Si la 

situació fa aconsellable la intervenció dels serveis sanitaris, es trucarà a la família 

perquè vinguin a buscar l'alumne/a. 

 Si no es localitza als familiars, en funció de la gravetat: 

 Si és lleu, un mestre (preferiblement el tutor/a) acompanyarà a l’alumne en taxi. 

 En cas presumiblement  greu es trucarà  a  Emergències ( 112)  

. En tots dos casos  ha d’haver constància telefònica rebuda pel servei sanitari. 

 

3.1.26. Actes de reunió 

Les reunions de cicle i de l'equip de coordinació deixaran constància dels seus 

acords en els models d'acta elaborats pel centre. Les actes de cicle es guardaran a 

la carpeta de cicle i les de coordinació en la carpeta del/ la cap d’estudis. 

 

3.1.27. Mestres substituts i mestres nouvinguts 

L'equip directiu es responsabilitzarà de la presentació dels mestres substituts i 

nouvinguts, de fer-los-hi les explicacions generals i de donar-los-hi les claus. Els 

coordinadors de cicle també ajudaran en la inclusió del professorat a la dinàmica de 

l’escola i vetllarà perquè es realitzi una bona feina. 

 

3.1.28)- Actuacions en cas de queixes sobre la prestació del servei que 

qüestionin   l'exercici professional del personal del centre 

 

Com a servei públic, en cas de queixes sobre l’exercici professional d’una persona 

que presta serveis en el nostre centre seguirem el protocol marcat a la normativa 

vigent. 
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3.2.- ÀMBIT MATERIAL I QUOTES 

3.2.1. Material dels alumnes i quotes 

Per prestar a les famílies  recursos i serveis, el centre te instaurada una quota 

socialitzada que inclou el  següent: 

 Llibres, material didàctic, sortides a cada curs. 

 Piscina a 1r i 2n. 

 Colònies a l’acabament de cada cicle. Infantil, Inicial, Mitjà, Superior 

 

El material i els llibres són socialitzats des de 3r curs de primària.  

Si la família manifesta a la direcció dificultats econòmiques haurà d’exposar la seva 

situació a serveis socials per tal de que les considerin. 

 

3.2.2. Alumnes que no paguen el material 

La quota única aprovada per consell escolar s’ha d’abonar abans de l’inici de curs. 

 

A les famílies que no han pagat la quota de material se'ls envien els següents 

comunicats: 

 1r. Comunicat: 1r. avís.  

 Si no hi ha resposta, un 2n. Comunicat: amb citació de la direcció. 

En el cas que no s’ingressi al compte del banc la quota única es donarà 

l’opció a la família de pagar trimestralment la part de material i llibres. 

 

Per l’escola és prioritari el material per tal de que els alumnes treballin en 

les mateixes condicions i per tant, a les sortides que es realitzin s’afegirà 

la part proporcional del material.  En aquesta opció no queda inclòs 

piscina i colònies i si es vol assistir s’ha de pagar íntegrament previ a 

l’inici de l’activitat. 
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3.2.3. Material fungible del mestre 

A l’inici de cada curs, des de secretaria es lliurarà el material fungible a cada mestre/a. 

 

3.2.4. Material no fungible del mestre 

Està constituït per la grapadora, el trepant, les tisores, el cúter, el bordetel·la... Aquest 

material, quan hi ha canvi de curs, es queda a l'aula. 

 

3.2.5. Material no fungible de l’aula 

Està constituït per pinzells de pintura, pinzells de cola, tisores, rellotge, termòmetre, 

estris de pissarra (regla, escaire, ...), jocs, llibres de biblioteca d'aula, taules, armaris. 

Aquest material, quan hi ha canvi de curs, es queda a l'aula. 

Els mapes i altres cartells es guardaran al laboratori. 
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3.3.- ÀMBIT CONSELL ESCOLAR 

3.3.1. Acords de Claustre al Consell Escolar 

En determinats temes que es cregui oportú debatre en claustre, els representants dels 

professors al consell escolar portaran l'acord del claustre, sempre que l'acord obtingui 

les 3/4 parts dels vots dels membres del claustre presents. 

 

 

3.4.- ÀMBIT SALUT - HIGIENE 

3.4.1. Polls 

Si un/a mestre/a observa que un/a alumne/a és portador de polls o llémenes, el tutor/a 

avisarà  als seus pares perquè prenguin les mesures oportunes per netejar l’alumne/a. 

També donarà un paper informatiu a les famílies del seu curs .La direcció del centre 

serà informada i podrà decidir donar el paper informatiu a tots els cursos del centre de 

forma preventiva per tal de solucionar  el problema. 

 

3.4.2. Llaminadures 

No es permet el consum de llaminadures a dintre de l'aula i en les activitats educatives. 
 

3.4.3. Esmorzars 

No es prohibeix cap tipus d'esmorzar, però es recomana i s'orienta als pares perquè 

s'ajusti a la dieta sana i equilibrada que pretenem inculcar. Des de l'escola es faran 

activitats i campanyes per aconseguir aquest objectiu. 

Al parvulari no es poden portar esmorzars líquids,ja que els alumnes no els controlen i 

els llencen. 

Des de l’escola es recomanarà  els embolcalls sostenibles. 

3.4.4. Festes d’aniversari 

No es obligatori celebrar-les. Si se celebren cal orientar als pares sobre la millor 

manera de fer-ho. 
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3.4.5. Higiene 

Els/les pares/mares o tutors legals tenen l’obligació de tenir cura de la higiene dels 

seus fills i d’inculcar hàbits saludables. A l’escola també es treballen aquests hàbits i 

conductes. 

Els tutors informaran els pares de la conveniència de treballar aquests hàbits i 

conductes pel bé de tothom. Si no tenen cura dels seus fills ,es demanarà l’ajut del 

CAP de Salut al que pertany l’escola i als Serveis socials. 

3.5.- ÀMBIT PEDAGÒGIC 

3.5.1 PROJECTES: 

 L’escola té uns projectes comuns que  formen part del  projecte educatiu del centre . 

 

Apadrinament lector:  

Els alumnes de 6è compateixen la lectura, durant els dos últims trimestres de curs, 

amb els de 1r.  Els atenen individualment, els hi fan de model, amb l’objectiu principal 

de fomentar l’hàbit lector i ajuden i valoren els seus avanços. 

Els alumnes de 5è comparteixen la lectura amb P-5, els hi fan de model, amb l’objectiu 

principal de fomentar l’hàbit lector. 

 

 

30 minut de lectura diària en tota la primària a la mateixa hora.  

Educació Primària dedica  els 30 minuts prescriptius al dia en horari curricular  a la 

lectura. Principalment amb l’objectiu de fomentar el plaer per llegir.  

 

Punt Edu  

L’objectiu d’aquest programa atorgat el curs 2011-12 és impulsar i consolidar el 

funcionament de la biblioteca com a eina bàsica d’aprenentatge, per fomentar l’hàbit de 

la lectura i recerca, el tractament i ús de la informació i fer de la biblioteca un servei i un 

recurs obert  a tota la comunitat educativa. 

 

Impuls per la lectura. Projecte que te com a objectiu estratègic la millora de l’èxit 

escolar de tot l’alumnat, potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries 
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del currículum al llarg de tota l’escolaritat bàsica, per augmentar la competència 

comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector. 

Hort escolar  

És un projecte de Cicle Inicial que es va  posar en marxa ja fa uns anys . La utilització 

de l’hort motiva i ajuda a l’ assoliment dels continguts d’una forma globalitzada i 

competencial. L’ ensenyament- aprenentatge és actiu, participatiu i vivencial. Desperta 

la curiositat per aprendre des de l’observació i la investigació.. 

 

 

Festes: Es celebren Castanyada, Nadal, La Pau, carnestoltes, Sant Jordi, Setmana 

cultural, fi de curs . 

La programació de cada festa està inclosa dins de l’activitat curricular i es programen 

continguts i objectius. 

 

3.5.2. Quinzet 

Aquesta activitat es fa a educació infantil i a educació primària. A principi de curs es 

passa una prova, que es repeteix al final de curs. Durant el curs es passen les sèries 

apropiades a cada nivell. Hi ha una aplicació informàtica a la intranet del centre. 

 

3.5.3. Reforç a Educació Infantil 

Educació infantil tindrà la mestra de reforç a disposició del cicle. 

 

3.5.4. Reforç a Primària 

Una vegada cobertes les hores curriculars prescriptives i les de lliure disposició que es 

dediquen a ampliar aprenentatges de les àrees,les hores sobrants es dedicaran a 

reforçar alumnes segons les necessitats dels diferents cicles. Es reforçaran 

prioritàriament àrees instrumentals per tal d’assolir les competències bàsiques. Es fan 

agrupaments flexibles en cada cicle de llengua catalana.  

3.5.5. Tallers 

Els tallers s'organitzen per cicles a Primària i per nivells a Educació Infantil i, com a 

mínim, hi haurà sempre un taller més que aules tingui el cicle a Primària . 
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 A primària un dels tallers de cada cicle es farà en anglès , sempre que sigui possible. 

 

3.5.6. Informàtica 

Al centre disposem de dues aules d’informàtica. Una està dedicada pel treball amb mig 

grup per tal d’aprofundir en el coneixement de les eines de les TAC.  A l’altra aula cada 

grup de primària te reservada, com a mínim, una sessió. Aquesta la  farà el tutor/a dins 

de la seva programació . Si és possible, es farà una sessió amb desdoblament del grup 

amb un altre mestre  

També hi ha una altra sessió amb la /el mestra/e d’anglès. 

3.5.7. Alumnes nouvinguts  

Els alumnes que vénen d'altres països o autonomies i que entren per primera vegada 

en una escola catalana, s'escolaritzaran seguint les pautes establertes en el Pla 

d'Acollida per als Alumnes Nouvinguts. 

 

3.5.8. Campanya reciclatge de paper 

Les aules i dependències del centre disposaran de dues papereres, una de les quals 

s'usarà per recollir el paper destinat a ser reciclat. Quan aquesta paperera estigui plena 

es buidarà als contenidors de sota l’escala  del  costat d’infantil. 

L'equip directiu s'encarregarà d'avisar quan els contenidors estiguin plens. 

 

3.5.9. Prevenció i resolució de conflictes 

Cada nivell disposarà en el seu horari setmanal d'una sessió per a treballar activitats i 

estratègies per a la prevenció i resolució de conflictes dins de l’hora de Tutoria . 

Els equips de cicle també han de buscar estratègies per la prevenció i resolució de 

conflictes. 

 

3.5.10. Traspàs d’alumnes 

A principi de cada curs es fixarà una reunió entre els tutors sortints i els tutors entrants 

( sempre que sigui possible) on es traspassarà la carpeta vermella  de classe amb tota 
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la informació acumulada dels alumnes i el full de traspàs que s’haurà fet abans 

d’acabar el curs.  

Els tutors/es sortints comentaran als tutors/es entrants els aspectes més rellevants i 

facilitaran tota la informació que pugui ser útil per rebre els alumnes. 

 

3.5.11. Agenda 

L'agenda és obligatòria al CM i CS. Com a eina de comunicació amb les famílies per 

demanar entrevistes, demanar autoritzacions per les sortides, apuntar notes sobre el 

comportament o treball, rebre justificants de retards o absències, i com a eina que 

facilita l'organització del treball dels alumnes, on apunten horaris, tasques escolars, 

dates de proves o de lliurament de treballs, ... 

3.6.- ÀMBIT SORTIDES ESCOLARS 

3.6.1. Sortides escolars i acompanyants 

Per normativa: 

- En les sortides, les relacions alumnes / professors - acompanyants seran les 

següents: cicle de parvulari 10/1; cicle inicial i mitjà 15/1; cicle superior 20/1. 

- En el cas que les activitats es perllonguin més d'un dia, les relacions seran: cicle de  

  parvulari8/1; cicle inicial i mitjà 12/1; cicle superior 18/1. 

-No es podran fer sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals haurà de 

ser necessàriament mestre/a, llevat d'aquelles en què el consell escolar pugui 

determinar altres condicions (mai, però, el consell escolar podrà modificar: ni la relació 

mínima alumnes / professors-acompanyants, ni l'exigència que un dels dos 

acompanyants sigui mestre). 

A les sortides programades els alumnes han de sortir   des del centre i tornaran sota la 

responsabilitat dels mestres.  

 

 

3.6.2. Colònies escolars i acompanyants 

 

Es procurarà fer colònies al final de cada cicle. Els acompanyaments es faran seguint 

els criteris que marca la normativa. 



       Escola Joan Llongueras  

[NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT]  

 

 

67 

 

3.6.3 Plans 

El centre desenvolupa i està desenvolupant plans per al millor aprofitament de la 

formació, dels recursos humans i materials  amb l’objectiu de fer més  competent la 

nostra comunitat escolar. 

 

 

Pla de Convivència del centre : 

 És un instrument on es reflecteixen les accions que el centre docent desenvolupa per 

capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió 

positiva de conflictes. Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a 

l'aula, al centre o a l'entorn, amb el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits 

d'intervenció afavoreix la transferència d'aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits 

relacionals. També recull els mecanismes que el centre estableix a l'hora de resoldre els 

conflictes i de crear una atmosfera de treball i de convivència segura i saludable. 

 

Pla Tac per integrar les darreres eines tecnològiques com a recurs per l’aprenentatge i 

el coneixement. 

Pla d’acollida de la família  i dels mestres nouvinguts. Per facilitar l’arribada i la 

integració al centre   

Pla d’emergència per tal de fer conscients a la comunitat escolar dels riscos que ens 

envolten i posar en pràctica accions per minimitzar-los.  
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APROVACIÓ 
 
 
 

Aquest DOCUMENT ha estat presentat per a la seva valoració, 
propostes  d’esmenes i aprovació  al  Consell Escolar de l ‘ Escola 
Joan Llongueras. 

 
       Ha estat aprovat el   3  de  juny  de 2013. 
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