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TÍTOL I. INTRODUCCIÓ 

 

 L'Escola La Garalda es dedica a impartir les etapes d’educació infantil i educació 

primària i està integrada a la xarxa d'escoles públiques que depenen del Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

 

 Les normes d'organització i funcionament del centre són el conjunt d'acords i 

decisions d'organització i funcionament que hem adoptat per fer possible el treball 

educatiu i de gestió, que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu de 

centre, en el projecte de direcció i en la programació general anual de centre. 

 

 L'objectiu principal d’aquestes  normes d'organització i funcionament  és 

aconseguir un marc regulador de conductes que afavoreixin un ambient relacional i de 

treball, que estigui d’acord amb el nostre projecte educatiu de centre, tot respectant allò 

que regula legislativament el següent marc normatiu: 

 

− Ley Orgánica  de Educación 2/2006, de 3 de Mayo- LOE 

− Llei d'educació 12/2009, del 10 de juliol- LEC 

− Decret d'autonomia de centres educatius 102/2010 de 3 d'agost. 

− Decret sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres 

educatius no universitaris de Catalunya 279/2006, derogat parcialment (art. 4 i Títol 

IV) pel Decret 102/2010, d'autonomia de centres educatius. 

− Resolucions per les qual s'aproven els documents per a l'organització i el 

funcionament dels diferents centres educatius públics de Catalunya, cada curs. 

 

 La seva difusió posarà a l’abast de tots els sectors de la comunitat educativa la 

informació relativa a l’organització i funcionament dels recursos humans, materials i 

funcionals del centre i dels usos i costums que regeixen la vida de l'escola; per tal de 

potenciar una actitud de responsabilització en les actuacions de totes les persones 

integrants d’aquests sectors (professorat, personal d’administració i serveis, equip de 

monitoratge, altres professionals que intervenen al centre, alumnat i famílies).  
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TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU 

  

Capítol 1. Per orientar l'organització pedagògica 

     

 El projecte educatiu  de centre (PEC) constitueix el document més rellevant de 

l'acció de la comunitat educativa. Conté les decisions adoptades pel centre, partint d'uns 

referents legals, en relació amb les finalitats educatives i els trets d'identitat del centre, 

així com el desplegament curricular (programacions) i la concreció dels diferents projectes 

i programes. L'equip directiu és el responsable de la seva aplicació. 

 

 Segons els decrets d'ordenació del currículum de l'educació obligatòria i les 

instruccions per a l'organització i el funcionament des centres educatius, l'escola ha de 

prendre decisions sobre els següents aspectes de contingut pedagògic que consten dins 

del PEC: 

 

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

− L'organització de les hores dedicades a cada àrea. 

− La distribució dels continguts de cada àrea o matèria al llarg del curs i del cicle. 

− El disseny dels projectes interdisciplinaris. 

− La implementació de projectes didàctics propis. 

− Els criteris d'atenció a la diversitat i els procediments d'inclusió educativa. 

− L'organització de l'acció tutorial. 

 

 Aquest desplegament curricular ha de ser coherent amb els principis bàsics que es 

contemplen en el projecte lingüístic i en els altres programes o activitats propis del centre, 

que també formen part del PEC. 

 

 A més del desplegament curricular, el PEC ha de contenir els següents paràmetres 

organitzatius: 

− Criteris d'estructura organitzativa pròpia. 

− Valors i objectius per a l'aprenentatge de la convivència. 
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− Criteris que han d'orientar les mesures organitzatives. 

 

 1.1 Programacions i avaluació 

El currículum comprèn, per a cadascuna de les etapes i cadascun dels ensenyaments del 

sistema educatiu, les competències bàsiques, els objectius, els continguts, els mètodes 

pedagògics i els criteris d'avaluació.  

El currículum dóna el marc de desenvolupament a les activitats educatives escolars, en 

concreta les intencions i proporciona guies d'acció adequades al professorat, que té la 

responsabilitat última a l'hora de concretar-ne l'aplicació. 

En el cas del professorat del nostre centre, tots els/les mestres han de formalitzar  al llarg 

del primer trimestre les programacions anuals de les àrees que imparteixen i les han 

d'arxivar al lloc determinat per aquest objectiu (es tracta d'un apartat de la memòria del 

servidor del centre). D'aquesta manera les programacions estan a l'abast de tot l'equip de 

mestres i l'equip directiu, per a la seva consulta. 

L'etapa d'educació primària té com a finalitat proporcionar a tots els alumnes una 

educació, que d'acord amb les competències bàsiques fixades en el currículum, els 

permeti: 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials. 

b) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l'expressió i la 

comprensió orals, l'expressió escrita i la comprensió lectora, les competències bàsiques 

en matemàtiques i les competències necessàries per a l'ús de les noves tecnologies i de 

la comunicació audiovisual. 

c) Desenvolupar la capacitat d'esforç, de treball i d'estudi. 

d) Expressar el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat. 

e) Conèixer els elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya, que els facilitin l'arrelament. 

 

L'avaluació del desenvolupament personal i de l'aprenentatge durant l'educació infantil ha 

d'ésser contínua i global, ha de verificar el grau d'assoliment dels objectius educatius i ha 

de facilitar l'adaptació de l'ajut pedagògic a les característiques individuals de cada infant.  
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Les repeticions de curs a l'etapa infantil són molt poc habituals, i han de venir avalades 

per  un dictamen de necessitats educatives especials que així ho requereixi. 

 

També en l'educació primària, l'avaluació dels aprenentatges de l'alumnat ha d'ésser 

contínua i global. La decisió de promoció de cicle té caràcter global, de manera que s'ha 

de determinar a partir del progrés conjunt en les diverses àrees que configuren el 

currículum i del grau d'assoliment de les competències bàsiques. 

 

 1.2. Selecció de llibres de text i material didàct ic 

Correspon al/ a la cap d'estudis vetllar per l'adequació i coherència de la selecció dels 

llibres de text, material didàctic i complementari que es fa servir al centre. 

La selecció es fa d'acord amb la normativa vigent sobre aquest tema, que indica que els 

llibres de text han de tenir un període mínim  d'ús de quatre anys acadèmics. 

La proposta de materials es fa des dels respectius equips de cicle, que prendran la 

decisió tenint en consideració la següent tipologia de criteris: 

a) pedagògics: selecció d'activitats i materials adient a la línia educativa del centre 

(coherència intercicles) 

b) ecològics: intent que el màxim de material triat pugui ser inclòs en el programa de 

reutilització. 

c) econòmics: cal fer una selecció equilibrada pel que fa a la seva qualitat, el seu preu i la 

seva freqüència de renovació. 

En el cas dels especialistes igualment prendran la decisió de canviar els llibres de manera 

col·legiada, amb la resta de membres del cicle, pel qual s'estigui valorant l'opció de 

modificar el llistat de llibres i/o material didàctic (els criteris són els mateixos) 
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Capítol 2. Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del 

PEC 

 

 L'element bàsic que permetrà portar a terme aquest rendiment de comptes seran 

els indicadors de progrés continguts en el propi PEC, així com també els criteris i 

procediments d'avaluació dels mateixos. 

 

2.1 Instruments que despleguen el PEC: 

 

− El projecte de direcció desenvolupa el PEC, ha de concretar l'estructura 

organitzativa pròpia del centre. El projecte educatiu es concreta i s'aplica per mitjà 

d'aquest document. 

− La carta de compromís educatiu es signa en aplicació del PEC. 

− Els projectes d'innovació pedagògica es porten a terme d'acord amb el PEC. 

− La programació general anual està orientada pels principis del PEC. 

− Les normes d'organització i funcionament són coherents amb el PEC. 

 

 2.1.1.Projecte de direcció: 

 

 És l'únic instrument de gestió no aprovat pel consell escolar de centre: 

− Ordena el desplegament i l'aplicació del PEC. 

− Desenvolupa el PEC. 

− Concreta l'estructura organitzativa del centre. 

 

Els candidats/tes a ocupar la direcció del centre, han de presentar, en formalitzar la 

candidatura, un projecte de direcció, d'acord amb la diagnosi que conté el propi 

document. 

Els projectes de direcció han d'incloure indicadors per a facilitar l'avaluació de l'exercici de 

la direcció. 
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Una vegada nomenada la direcció, la implementació del projecte de direcció orienta i 

vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern unipersonals i col·legiats del centre. 

 

 Continguts del Projecte de direcció agrupats per à mbits:  

  

 Àmbit pedagògic:  

− Precisió dels objectius educatius. 

− Concreció de plantejaments educatius. 

− Concreció de necessitats educatives. 

− Concreció de criteris d'organització pedagògica i curricular. 

  

 Àmbit organitzatiu: 

− Concreció de l'estructura organitzativa. 

− Concreció dels elements organitzatius del PEC. 

− Propostes per a la revisió del PEC. 

 

Àmbit de gestió de recursos: 

− Orientació i vinculació de l'acció del conjunt d'òrgans unipersonals i col·legiats. 

− Actuacions d'aplicació del PEC i indicadors per a l'avaluació del mandat. 

 

 Gestió del projecte de direcció:  

 L'equip directiu ha de retre comptes de la gestió del personal del centre i han de 

preparar propostes per a millorar aquesta gestió. 

Així mateix, l'equip directiu ha d'adequar l'organització pròpia del centre als objectius 

fixats al PEC. 

 

 2.1.2 Normes d'organització i funcionament de cent re (NOFC): 

 La direcció impulsa la seva elaboració i dirigeix la seva aplicació. Les aprova el 

consell escolar de centre.  
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 Continguts de les NOFC agrupats per àmbits:   

  

 Àmbit pedagògic: 

− Criteris i mecanismes pedagògics. 

− Concreció d'organització pedagògica. 

− Criteris d'organització dels grups. 

− Criteris de formació dels equips docents. 

− Mecanismes d'acció tutorial. 

 

 Àmbit organitzatiu: 

− Estructura organitzativa pròpia del centre. 

− Competències i composició dels òrgans de govern i participació. 

− Concreció  de les funcions del/la cap d'estudis i el/la secretari/a. 

− Encàrrecs de funcions de la direcció. 

− Procediments. 

− Normes de convivència. 

 

 Àmbit de gestió de recursos: 

− Assignació o delegació de funcions de la direcció. 

− Mesures per a millorar l'estructura organitzativa. 

 

2.1.3 Programació general anual de centre: 

 

 Es tracta de la concreció dels objectius del PEC i del currículum i de tots els plans 

d'actuació acordats i aprovats per a un any acadèmic. 

 Conté la concreció anual de totes les prioritats dels projectes i normes, a més de 

preveure totes les activitats de l'horari escolar. És imprescindible que concreti els 

indicadors d'avaluació, que permetran fer-ne el seguiment. El resultat d'aquesta avaluació 

es recull en la memòria anual corresponent. 

La direcció ha de garantir que la comunitat escolar és informada del contingut de la 

programació general anual, i del resultat de la seva avaluació. 
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TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL 

CENTRE 

Capítol 3. Òrgans unipersonals de direcció. 

3.1 Director/a 

Segons la LEC la direcció del centre públic és responsable de l'organització, el 

funcionament i l'administració del centre, n'exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot 

el personal. 

La selecció del director/a es porta a terme pel procediment de concurs, en què participen 

la comunitat escolar i l'Administració educativa. 

El director/a té funcions de representació, de lideratge pedagògic i de lideratge de la 

comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s'exerceixen en el marc de 

l'ordenament jurídic vigent, del PEC i del projecte de direcció aprovat. 

Competències de la direcció: 

Corresponen a la directora o director les funcions de representació  següents: 

a) Representar el centre. 

b) Exercir la representació de l'Administració educativa al centre. 

c) Presidir el consell escolar, el claustre de professorat i els actes acadèmics del centre. 

d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l'Administració educativa i 

vehicular al centre els objectius i les prioritats de l'Administració. 

 

Corresponen a la directora o director les funcions de direcció i lideratge pedagògic  

següents: 

a) Formular la proposta inicial de PEC i les modificacions i adaptacions corresponents. 

b) Garantir que el català sigui la la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de 

comunicació en les activitats del centre d'acord amb el que disposen el títol II de la LEC i 

el PLC. 

c) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel PEC. 
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d) Proposar d'acord amb el PEC i les assignacions pressupostàries, la relació de llocs de 

treball del centre i les modificacions successives. 

e) Orientar, dirigir i supervisar les activitats de centre i dirigir l'aplicació de la PGAC. 

f) Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre 

personal destinat al centre, amb l'observació, si escau de la pràctica docent a l'aula. 

 

Corresponen a la directora o director les funcions següents amb relació a la comunitat 

escolar : 

a) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 

disciplinàries corresponents. 

b) Assegurar la participació del consell escolar. 

c) Establir canals de relació amb l'AMPA. 

 

Corresponen a la directora o director les funcions relatives a l'organització i la gestió 

del centre  següents: 

a) Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les NOFC. 

b) Nomenar responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el PEC. 

c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent. 

d) Visar les certificacions. 

e) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost aprovat. 

f) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l'Administració educativa i actuar 

com a òrgan de contractació. 

g) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la 

qual cosa comporta, si escau, l'observació de la pràctica docent a l'aula. 

 

El director o directora té a més qualsevol altra funció que li assigni l'ordenament i totes les 

relatives al govern de centre no assignades a cap altre òrgan. 

 

El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració d'autoritat 

pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la 

norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El director/a, en l'exercici de 

les seves funcions, és autoritat competent per a defensar l'interès superior de l'infant. 
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Selecció i nomenament del director o directora: 

 

1. El concurs és el procediment establert per a la selecció de directora o director. Hi pot 

participar tot el personal docent que compleixi els requisits establerts legalment. 

2. En el procés de selecció es valoren els mèrits de competència professional i capacitat 

de lideratge. Així mateix es valora el projecte de direcció que ha de presentar cada 

candidat o candidata. Cadascun d'aquests aspectes requereix una puntuació mínima, 

d'acord amb el que estableixi el reglament. 

3. El Govern regularà per reglament el procés de selecció, que ha de portar a terme una 

comissió de selecció integrada per representants del centre educatiu designats pel consell 

escolar i pel claustre de professorat, representants de l'Administració educativa i 

representants de l'Ajuntament. Aquesta comissió de selecció és presidida per un o una 

representant de l'Administració educativa. 

4. En el procés de selecció primer es consideren els candidats ja destinats al centre, i a 

continuació la resta. En absència de candidats, o si no s'ha seleccionat cap, el 

Departament nomena director/a amb caràcter extraordinari, que, en el termini que sigui 

determinat pel reglament, ha de presentar el seu projecte de direcció. 

5. El Govern estableix per reglament el procediment de renovació del mandat de les 

direccions de centres que obtinguin una avaluació positiva en l'exercici de llur funció. 

 

3.2 Cap d'estudis 

Competències de la prefectura d’estudis 

 

Corresponen al o la cap d’estudis les següents competències: 

 

1.- Exercir les funcions que li delega la direcció d'entre les previstes a l'article 147.4 de la 

LEC:  

a) Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents 

amb el PEC i garantir-ne el compliment. 
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b) Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també tots els altres plantejaments 

educatius del PEC recollits en el projecte de direcció. 

 

2.-  Les altres competències encarregades per la direcció: 

a) Substituir el director o la directora en cas d'absència, malaltia o vacant. 

b) Coordinar les activitats escolars reglades, les complementàries i elaborar l’horari 

escolar i la distribució de grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa 

de l’activitat acadèmica. 

c) Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament. 

d) Coordinar l’elaboració i actualització de les programacions i vetllar per l’elaboració de 

les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes 

d’aprenentatge, especialment la d’aquells alumnes amb necessitats educatives especials, 

procurant la col·laboració i participació de tots els mestres en els grups de treball 

encarregats d'aquesta tasca. 

e) Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge de l'alumnat es dugui a terme en 

relació amb els objectius generals d’àrea i d’etapa. Coordinar les reunions d’avaluació o 

anomenar algú perquè ho faci en nom seu. 

f) Vetllar per l’adequació i coherència de la selecció dels llibres de text, material didàctic i 

complementari que es faci servir al centre. 

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 desenvolupin a l'escola. 
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3.3 Secretaria 

Competències de la secretària 

Corresponen a la secretaria o secretari les següents competències: 

 

1.- Exercir la funció que li delega la direcció d'entre les previstes a l'article 147.4 de la 

LEC:  

a) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa.  

 

2.-  Les altres competències encarregades per la direcció: 

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

reunions que es celebrin. 

b) Tenir cura de les tasques administratives de l'escola, atenent la seva programació 

general i el calendari escolar. 

c) Estendre les certificacions i els documents oficials del centre, amb el vist-i-plau de la 

direcció. 

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

custodiar la documentació preceptiva.  

e) Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres, juntament amb la 

direcció.  

f) Elaborar el projecte de pressupost. 

g) Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i 

matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adaptació a les disposicions vigents. 

h) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complerts i diligenciats 

d’acord amb la normativa vigent. 

i) Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i 

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

j) Confegir i mantenir al dia l’inventari del centre. 

k) Vetllar pel manteniment i conservació de les instal·lacions, mobiliari i equipaments del 

centre, d’acord amb les disposicions vigents. 

l) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, lloguer, etc. de 

béns i als contractes de serveis i subministrament, d’acord amb la normativa vigent. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola La Garalda  
 
C\ Riera Boter 12  

08780 Pallejà 

Telf. 93 663 04 43 i Fax. 93 663 36 85 

 

19 

 

   

Capítol 4. Òrgans col·legiats de govern i participa ció 

4.1 Equip directiu 

 

L'equip directiu és l'òrgan executiu de govern del centre públic, així com també el 

responsable de la gestió del projecte de direcció i de l'aplicació del PEC. 

 

Li correspon a l'equip directiu la coordinació del personal docent, orientada en el marc del 

PEC a: 

a) Assolir els objectius educatius dels  ensenyaments que impartim i adequar-los a les 

necessitats del context sociocultural del centre. 

b) Millorar l'orientació de caràcter personal i acadèmic de l'alumnat. 

c) Millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge i a la seva avaluació. 

d) Investigar i innovar en el marc del pla de formació de centre, i contribuir en la formació 

permanent del personal docent. 

 

4.2 Equip de coordinació 

 

El formen el/la cap d’estudis, i les coordinacions d’Educació Infantil, Cicle Inicial, Cicle 

Mitjà i Cicle Superior.  

La seva funció és coordinar les activitats de tota mena que es porten a terme a l’escola, 

vetllant perquè siguin coherents i hi hagi una continuïtat de les accions educatives al llarg 

de l’educació infantil i primària.  

 

Per tal de facilitar que es puguin reunir per fer un treball conjunt de preparació, 

programació i elaboració de feines derivades del seu càrrec, es reservarà com a mínim 

una sessió conjunta dintre del seu horari lectiu. 
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Preferentment serà nomenat/-da coordinador de cicle una persona amb prou experiència 

en el funcionament del centre i del cicle corresponent, per tal de garantir que pugui 

realitzar amb més facilitat i competència la seva tasca. 

 

Les coordinadores/-dors són anomenats/des per la direcció, escoltats els equips de cicle. 

El seu nomenament pot abastar com a màxim el mandat de l'equip directiu que els ha 

nomenat. La direcció pot acceptar la renúncia o aprovar el seu cessament abans de 

finalitzar el període pel qual han estat nomenats/des, una vegada escoltat el cicle, amb 

audiència de l'interessat/-da. 

 

El consell escolar ha d’estar informat del nomenament o cessament dels coordinadors/-es 

de cicle. 

 

4.3 Consell escolar 

El consell escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del 

centre. Correspon al Departament d'Ensenyament establir mesures perquè aquesta 

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

membres del consell. 

 

4.3.1 Composició i renovació 

 

El consell escolar del nostre centre es composa dels següents membres: 

− 5 Representants del sector pares/mares (renovats parcialment cada dos anys per 

elecció). 

− 6 Representants del sector mestres (renovats parcialment igualment cada dos anys 

per elecció). 

− 1 Representant de l’AMPA. 

− 1 Representant del personal d’administració i serveis. 

− 1 Representant de l’Ajuntament. 

− Cap d’estudis 
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− Secretària, amb veu però sense vot. 

− Direcció, que exerceix la presidència. 

 

La condició de membre electe del Consell s’adquireix per quatre anys. 

Les eleccions  de renovació parcial del membres del consell es fan respectant els terminis 

i les condicions de la normativa específica que publica el Departament. Habitualment el 

procés de renovació té lloc  cada dos anys, coincidint amb any parell.  

Cada vegada que es porten a terme les eleccions, l’Ajuntament i l’AMPA han de notificar 

per escrit els seus membres de designació directa a la direcció de l'escola. 

 

Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta s'ha d'ocupar per la següent 

candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que es mantinguin els requisits 

que la van fer elegible com a representant. Si no hi ha més candidats o candidates, per 

cobrir-la, la vacant roman sense cobrir fins a la propera renovació parcial del consell 

escolar. El nou membre es nomena pel temps que restava de nomenament del/la 

representant que ha causat la vacant. 

   

4.3.2 Competències 

 

Segons la LEC són competències del consell escolar de centre les següents: 

  

a) Aprovar el PEC i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes 

parts dels membres. 

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

resultats. 

c) Aprovar les NOFC i les seves modificacions a proposta de la direcció (globalment o per 

parts). 

d) Aprovar la carta de compromís educatiu. 

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

f) Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 

g) Participar en el procediment de selecció del director/a. 
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h) Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i 

extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

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

l'evolució del rendiment escolar. 

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

k) Aportar representant del centre al consell escolar municipal (CEM). 

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

4.3.3 Funcionament 

 

El Consell s’ha de reunir preceptivament un cop al trimestre i sempre que el convoca  la 

presidència o el sol·licita almenys un terç dels seus membres. A més preceptivament, 

s’han d’aprovar en reunió del consell els documents de gestió i funcionament del centre: 

PGAC, Pressupost i Memòria.  

 

Es procurarà que les decisions es prenguin per consens, si no és possible arribar a 

aquest consens es decidirà el que s'estigui debatent per majoria dels membres presents 

(llevat dels casos que la normativa determini una altra cosa). 

 

La convocatòria de les reunions serà tramesa per correu electrònic (o per escrit si algun 

membre així ho sol·licités), amb antelació suficient, juntament amb la documentació 

necessària que hagi de ser objecte de debat, anàlisi i/o aprovació. 

 

4.3.4  Comissions específiques del consell escolar 

 

El consell escolar actua normalment en ple, però per tal d'afavorir el tractament d'alguns 

temes s'han constituït una sèrie de comissions específiques d'estudi i informació, a les 

quals segons la LEC en tot cas, s'hi ha d'incorporar un professor/a i un o una representant 

de les famílies. Els membres de cada comissió es decideixen en el moment de constituir 

el consell escolar, després de cada procés electoral. 
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Els centres de titularitat pública han de comptar, com a mínim, amb una comissió 

econòmica.  

 

En el cas del nostre centre, a instàncies del consell escolar inclosa l'econòmica que és 

normativa, funcionen les següents comissions de formació mixta (famílies i professorat). 

 

Comissió Econòmica 

 

Formada per la secretària, la direcció, un representant de les famílies i un representant 

del professorat. 

 

La seva funció és preparar les trobades del consell escolar que tractin de tema econòmic, 

quan el seu contingut per la seva complexitat així ho requereixi. 

 

 

Comissió de Convivència 

 

La seva funció és col·laborar en el compliment de les normes de convivència del centre, 

garantint la participació del professorat i les famílies, amb l’objectiu d’educar exercitant la 

llibertat i la responsabilitat dels/les alumnes en les relacions amb el professorat, resta 

d’alumnat i altres membres del centre. 

 

Formada per la direcció, dos representants de les famílies, dos representants del 

professorat i la secretària. 

 

Les mesures adoptades han d'intentar afavorir la convivència en la comunitat educativa i 

la igualtat entre tots els seus membres. 
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El centre aplicarà mesures correctores d’acord amb l'apartat corresponent d'aquestes 

NOFC, quan es produeixi qualsevol fet que interfereixi amb el normal desenvolupament 

de l’activitat educativa. 

 

Comissió de Menjador 

 

Formada a instància del consell escolar la formen tres representants de les famílies (com 

a mínim un d'ells de l'AMPA), tres mestres (com a mínim un d’ells de l’equip directiu), la 

coordinadora i un representant de l’empresa. La seva funció es vetllar pel correcte 

funcionament del menjador, tant pel que fa a l’equilibri i qualitat dels menjars, com pel que 

fa a l'adequació del  monitoratge als criteris del PEC i l'organització general de les 

activitats del servei. 

  

Com a mínim es reunirà dos cops al llarg del curs, i si és el cas cada cop que s’hagi de 

resoldre alguna qüestió concreta. 

L'AMPA com a gestora del servei és la que rep habitualment les opinions i aportacions de 

les famílies sobre el funcionament del menjador, el membre de l'AMPA a la comissió és el 

que farà arribar la informació al respecte a la resta de membres durant les trobades. 

 

4.4 Claustre del professorat 

El claustre del professorat és l'òrgan de participació de l'equip de mestres en el control i la 

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

centre. El presideix la direcció del centre. 

El director/a pot convocar a les sessions del claustre, professionals d'atenció educativa 

destinats al centre. 

Com a membres del claustre els professors i les professores són electors i elegibles com 

a representants del seu sector al consell escolar, i membres de les comissions 

constituïdes al si d’aquest. 
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4.4.1 Competències 

Les competències del claustre de mestres són les següents: 

a) Intervenir en l'elaboració i la modificació del PEC. 

b) Designar els/les mestres que han de participar en el procés de selecció del director/a. 

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

d) Decidir els criteris que s'aplicaran 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 en el compliment de la programació general del centre. 

h) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes vigents al respecte. 

 

Capítol 5. Òrgans unipersonals de coordinació 

 

L’equip docent disposa de diferents òrgans de coordinació que tenen funcions 

específiques dintre del treball del centre. Els/les mestres que assumeixen alguna 

d’aquestes coordinacions disposen d’un temps de dedicació dintre del seu horari, per 

poder fer les tasques de gestió i dinamització que comporta el càrrec assumit. 

5.1 Coordinació de cicle 

 

Funcions: 

a) Formar amb la prefectura d’estudis i la resta de coordinadors/res l'equip de coordinació 

que vetlla perquè les activitats que es fan a l’escola mantinguin una coherència interna. 

b)Fer l’acollida del professorat nou que s’incorpora al seu cicle. 

c)Recollir les aportacions del cicle al qual pertanyen per tal que es puguin portar endavant 

els plans de treball. 

d) Col·laborar perquè al seu cicle s’organitzin i s’ajustin els recursos existents en 

coherència amb les necessitats detectades i amb la resta de cicles. 

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola La Garalda  
 
C\ Riera Boter 12  

08780 Pallejà 

Telf. 93 663 04 43 i Fax. 93 663 36 85 

 

26 

5.2 Coordinacions de comissions docents: 

 

Funcions de la coordinació de la comissió TAC 

a) Impulsar l’ús didàctic de les TIC i assessorar al professorat en la seva implantació, així 

com orientar-lo sobre la formació TAC. 

b) Proposar a l’equip directiu els criteris per la utilització i optimització dels recursos TIC 

del centre. 

c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics 

del centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d'assistència tècnica. 

d) Assessorar l’equip directiu, el professorat i el PAS en l’ús de les aplicacions de gestió 

acadèmica del Departament. 

e) Impulsar l’elaboració del Pla TAC, amb el suport de la comissió. 

f) Aquelles altres que la direcció li encomani en relació amb els recursos TIC o que li 

pugui assignar el Departament. 

g) Assistir amb les altres coordinacions de comissions a les reunions de seguiment i 

coordinació amb l’Equip Directiu. 

 

 

Funcions de la coordinació de la comissió de biblio teca 

a) Assessorar el professorat del centre en l'ús de la biblioteca i dinamitzar les activitats 

que s'hi porten a terme. 

b) Organitzar les biblioteques i vetllar pel seu bon funcionament, amb la col·laboració de 

la comissió. 

c) Facilitar informació al professorat i l’alumnat sobre els recursos disponibles i l’accés a 

la documentació. 

e) Impulsar el pla de lectura del centre. 

f) Establir relacions de coordinació amb els serveis educatius i altres organismes de 

l’entorn que tinguin com a objectiu la promoció de la lectura. 

g) Assistir a les reunions de seguiment i coordinació de comissions amb l’equip directiu. 
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Funcions de la coordinació de la CAD 

a) Centralitzar  i mantenir actualitzada la informació i la documentació de la comissió. 

b) Impulsar a l'escola l'aplicació de mesures que fomentin un tractament inclusiu de 

l'atenció a la diversitat. 

c) Convocar les reunions d’equip docent i altres que es determinin en el marc de l'atenció 

a la diversitat del centre. 

d) Redactar el pla de treball de la PGAC i la valoració a la memòria, segons els acords de 

la comissió. 

e) Agilitzar la coordinació de la CAD amb l’equip de mestres, EAP, etc. 

f) Assistir amb les altres coordinacions a les reunions de seguiment i coordinació amb 

l’equip directiu. 

 

5.3 Funcions de la coordinació LIC 

 

a) Assessorar l’equip directiu en la programació d’activitats relacionades amb la concreció 

del PL., inclosa en la PGAC i col·laborar en la seva realització. 

b) Integrar-se a la CAD. 

c) Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a LIC, actuacions 

per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació  intercultural i de la llengua 

catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

d) Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents d’organització 

del centre (PEC, PLC, les Normes d'Organització i Funcionament del centre, PDC, Pla 

d’acollida i integració, programació general anual del centre, etc.) i en gestió de les 

actuacions que fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a 

l’alumnat en risc d’exclusió i la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la 

convivència en el centre. 

e) Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn per potenciar la 

cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la 

participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats. 
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f) Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc 

d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les 

actuacions dels professionals externs que hi intervenen. 

g) Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, per 

delegació de la direcció del centre. 

 

5.5 Funcions de la coordinació de prevenció de risc os 

a) Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar 

l’interès i la cooperació dels treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb 

les orientacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la 

direcció del centre. 

b) Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, en la 

implantació, la planificació i la realització dels simulacres d’evacuació. 

c)Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla 

d’emergència amb la finalitat d’assegurar la seva adequació i funcionalitat. 

d) Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar la seva adequació a les 

persones, els telèfons i l’estructura. 

e) Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com activitat complementària 

a les revisions oficials. 

f)Revisar periòdicament les farmacioles, amb la col·laboració dels altres mestres i usuaris 

de les mateixes, comprovar que no falta material i reposar-ho si és necessari. 

g) Promoure actuacions d’ordre i neteja i realitzar-ne el seguiment. 

h) Donar suport a la direcció del centre per formalitzar i trametre als serveis territorials el 

model “Full de notificació d’accident o incident laboral”. 

i) Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en la 

investigació dels accidents que es produeixin en el centre docent. 

j) Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’avaluació i 

el control dels riscos generals i específics del centre. 

k) Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en matèria de 

prevenció de riscos laborals. 
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l) Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins del currículum de 

l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos. 

 

TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

 Capítol 6. Organització del professorat 

 

6.1 Equips docents de cicle 

 

Dels 3 als 12 anys, l’educació es divideix en dues etapes: segon cicle d'educació infantil i  

educació primària.  

L’educació primària es divideix al seu torn en tres cicles: inicial, mitjà i superior. 

Tot el professorat del centre es troba adscrit a un dels quatre cicles educatius esmentats. 

Els/les mestres components dels diferents cicles es reuneixen setmanalment, per afavorir 

la coordinació interna en la realització d'activitats, i sobretot per a reflexionar sobre la 

millor manera d'aconseguir l'assoliment dels objectius educatius per part de l'alumnat. 

 

L'atenció docent s'organitza tenint en compte com a criteri l'especialitat del professorat, i 

assignant sempre les places d'acord amb les especialitats reconegudes, l'experiència 

professional prèvia,  la formació i les necessitats prioritàries del centre. 

 

6.2 Comissions docents 

 

El claustre  ha generat per la seva dinàmica interna de funcionament quatre comissions 

de treball, que s'han constituït  en eixos d'actuació bàsics de la feina que fem: 

 

 - Comissió de Biblioteca 

- Comissió TAC 

- Comissió d’Atenció a la Diversitat 

- Comissió de Matemàtiques 
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- Comissió el.laboració del PEC 

 

 

La funció de les comissions docents és dinamitzar el treball pedagògic de l'equip de 

mestres des dels quatre àmbits temàtics que representen.  

Tot el professorat forma part d’una d’aquestes comissions, que es reuneixen habitualment 

cada quinze dies. 

 

Dintre de cada comissió hi ha un membre que exerceix les funcions de coordinació, fent-

se càrrec de la documentació, comunicació interna i externa i dinamització de treball de la 

comissió i encarregant-se a més d’assistir a les reunions trimestrals, de seguiment que es 

fan amb l’equip directiu, per tal de garantir la coordinació entre els treballs que porten a 

terme les comissions. 

 

Els membres de les comissions fa d’enllaç amb els seus cicles, per tal que tot l’equip de 

mestres disposi d’informació actualitzada i suport del treball específic que s'està impulsant 

des de cada comissió. 

Cadascuna de les comissions genera un pla de treball que forma part del PGAC, on es 

determinen  les activitats programades durant curs per tal d'assolir els objectius generals 

proposats, que són avaluats mitjançant els corresponents indicadors de seguiment de la 

memòria anual. 

 

Comissió de Biblioteca 

 

Integrants:  Com a mínim un/-a representant de cada cicle. 

Funcions: 

a) Dinamitzar el pla de lectura del centre amb activitats de motivació i estimulació de 

l’hàbit de lectura de l’alumnat. 

b) Sistematitzar l’ús de les biblioteques per part de l’alumnat. 

c) Mantenir actualitzat el fons d’acord amb les necessitats del centre. 

d) Pautar uns criteris clars per mantenir l’ordre i l’ús de les biblioteques. 
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Comissió de Mates 

 

Integrants:  Com a mínim un/-a representant de cada cicle. 

Funcions: 

a) Dinamitzar el treball de les matemàtiques experimentals al centre. 

b) Sistematitzar l’ús de material manipulatiu per treballar els continguts matemàtiques. 

 

Comissió TAC 

 

Integrants:  Com a mínim un representant de cada cicle. 

Funcions: 

a) Dinamitzar el treball de les TAC al centre. 

b) Sistematitzar l’ús de les aules d’informàtica i altres mitjans dels quals disposa el centre. 

c) Mantenir actualitzat i en bon ús el material de les aules. 

d) Pautar uns criteris clars per mantenir l’ordre i l’ús del material TAC. 
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Comissió d'atenció a la diversitat 

 

Integrants:  Un membre de l’equip directiu (direcció o cap d’estudis), el professorat 

d’educació especial i el/la professional de l’EAP que intervé al centre. 

Funcions: 

a) Concretar criteris i prioritats per l’atenció a la diversitat de l’alumnat. 

b) Organitzar i ajustar els recursos del centre i les mesures adoptades per atendre la 

diversitat. 

c) Dinamitzar el PLC i el PAD i les actuacions que se’n deriven amb la col·laboració de 

l’equip de coordinació. 

   

Capítol 7. Organització de l'alumnat 

El segon cicle d'educació infantil (3-6anys) comprèn tres cursos, i es realitza habitualment 

entre els tres i els sis anys d'edat dels infants.  

 

L'etapa d'educació primària comprèn sis anys acadèmics, organitzats en cicles de dos 

anys, i es cursa normalment entre els sis i els dotze anys d'edat de l'alumnat. 

 

7.1 Criteris per a l'organització dels grups a l'in ici de l'escolaritat 

 

Quan l'alumnat inicia la seva escolaritat a P3, cal fer una distribució equilibrada de grups-

classe. Per tal de fer aquesta tasca disposem de la informació que ens proporciona la 

família en formalitzar la matrícula (enquesta específica dissenyada per l'equip de mestres 

i fitxa de dades bàsiques), si els futurs alumnes han estat escolaritzats al municipi també 

comptem amb el traspàs informatiu que ens fan les professionals de la llar. Per últim en el 

cas de llars  de la zona hi ha una fitxa de traspàs. 

 

Amb aquesta informació es formula la proposta de grups, a la qual participen 

habitualment les futures tutores, la mestra d'educació  especial i la coordinadora 

d'educació infantil. 
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Per a realitzar la proposta es tenen presents els següents criteris, per tal que els grups 

quedin compensats: data de naixement, sexe, llengua d'ús habitual, si han assistit a llar 

d'infants, possibles necessitats educatives especials, presència de germans bessons o 

cosins (es distribueixen entre els dos grups) i per últim i si és possible, que no hi hagi 

noms repetits. 

 

La proposta de grups-classe es dóna a conèixer a les famílies a la reunió de presentació, 

que en el cas d'aquest nivell es realitza durant el mes de setembre. 

7.2 Sistema de redistribució de grups a 1r. 

De manera sistemàtica es fa una  redistribució dels nens i nenes al final de l'etapa 

d'educació infantil .  

En cas de necessitat l'escola podrà reestructurar algun curs que no sigui aquest per 

determinades circumstàncies, que no faciliten el correcte desenvolupament i evolució del 

grup classe, previ consens amb la CAD i l'equip de mestres de cicle. 

 

Com a norma general la proposta de reestructuració dels grups classe es dur a terme 

durant els mesos de maig i juny. 

 

Metodologia de treball per realitzar la distribució : 

La proposta dels nous grups resultants és fruit del treball coordinat de l'equip docent del 

cicle d'origen, i són els dos tutors/-es els que centralitzen tot el procés, amb la 

col·laboració de les mestres d'educació especial i un altre membre de la CAD. 

 

Hi ha dissenyat un procediment unificat, per donar coherència a tot el procés i facilitar el 

màxim possible la tasca a fer pels equips de mestres. 

 

El cicle d'origen dels dos grups classe es reunirà per tal de compartir la informació 

necessària que podrà ajudar a perfilar la proposta de reestructuració. Aquesta trobada 

tindrà lloc durant el mes de maig o a inicis de juny. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola La Garalda  
 
C\ Riera Boter 12  

08780 Pallejà 

Telf. 93 663 04 43 i Fax. 93 663 36 85 

 

34 

 

Prèviament i per tal de poder tenir disponible el màxim d'informació que ens permeti 

treballar de manera més precisa, cal que: 

 

1. La CAD prepari l'estudi dels nens amb necessitats educatives especials. 

2. Les tutores/ tutors recullin de les actes d'avaluació la informació que ens permetrà 

determinar el nivell d'assoliment de continguts per part dels alumnes, així com la 

llengua d'ús i les dades relatives a llengua d'ús habitual. 

3. L'equip docent de cada grup participa  en l'elaboració d'un mapa de nens que es 

senten rebutjats, líders, grups naturals, etc. que es pot ajudar amb un sociograma 

el més senzill possible. 

4. Pel que fa al paper de les famílies en aquest procés, cas que ens ho demanin 

caldrà escoltar-les (poden facilitar-nos alguna informació que desconeguem i que 

sigui rellevant), però sempre deixant-los clar que la seva opinió no modificarà el 

rigor dels criteris establerts, si no es tracta d'una informació rellevant que els faci 

variar. 

 

Criteris que es fan servir: 

 

1. Estudi dels alumnes amb necessitats educatives especials  de cada grup i tipus 

d'atenció que requereixen. 

2. Identificació i protecció en la mesura del possible dels grups naturals  que hi ha a 

cada classe (hem de procurar que cada alumne conservi alguna relació en el grup 

nou, per tal d'afavorir la seva adaptació). També en aquest capítol caldria 

identificar aquells grups/parelles d'alumnes que tenen un lligam de dependència 

que limita la seva relació amb la resta d'alumnat. 

3. Identificació dels alumnes que se senten rebutjats (cal a més d'identificar aquest 

alumnat, veure quins alumnes pot convenir que no comparteixin aula amb ells per 

a afavorir que comencin de nou, evitant reproduir situacions anteriors que fomentin 

la sensació de ser rebutjats). 
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4. Identificació dels líders (tant positius com negatius, per tal d'intentar que els 

positius puguin continuar exercint la seva influència benèfica en aquells elements 

del grup classe més vulnerables i a la inversa amb els negatius). 

5. Compensació de sexes, nivells d'assoliment d'aprenentatges i lleng ua d'ús , 

sempre que sigui possible. 

 

Cohesió de grups-classe i sentiment de pertinença a l nivell: 

A banda de concretar les actuacions pel final de curs, tant a nivell de treball del 

professorat, com de estratègies per detectar grups, etc. Cal planificar una sèrie d'activitats 

amb l'alumnat per facilitar la cohesió dels nous grups-classe resultants. Aquestes 

activitats que poden anar des de sortides, fins a activitats de dinàmica de grups a l'aula, 

etc. quedaran recollides en una programació específica. 

 

Capítol 8. Atenció a la diversitat 

 

Aquest eix de treball està basat en el treball de construcció d'un model d'escola inclusiva, 

que fem al nostre centre. Aquesta manera d'entendre l'atenció a la diversitat  implica 

l'educabilitat de tots els nens i nenes. Tothom pot progressar malgrat les seves possibles 

dificultats, derivades de condicionament socials, culturals i psíquics, entre d'altres. 

 

Construir aquesta escola inclusiva suposa pensar com respondre a les necessitats de 

qualsevol alumne en tres dimensions: 

a) Reduint l'exclusió i augmentant la participació de tothom: alumnat, professorat i 

famílies. 

b) Desenvolupant contextos i creant oportunitats per tal que tots i totes puguin aprendre, 

perquè tothom se senti valorat o valorada. 

c) Atribuint valors a l'acció educativa: drets, respecte, participació, aconseguir fites 

valuoses,... 

Per a poder fer aquesta feina ens hem dotat d'un instrument de treball, que té l'objectiu 

bàsic de dinamitzar i ser el referent de tot l'equip docent en aquesta tasca: la CAD. 
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Des de la CAD s'intenta donar suport a tot el professorat en el dia a dia de l'atenció a 

l'alumnat del centre, per poder-ho fer es compta amb estris diversos: documentals i 

bibliogràfics (com el Pla d'Atenció a la Diversitat o la biblioteca de la CAD), metodològics 

(bàsicament la creació de xarxes de treball com els equips docents, etc.), ... 

 

Capítol 9. Acció i coordinació tutorial 

  

Tutories 

La tutoria i l’orientació dels alumnes forma part de la funció docent.  

Cada unitat té un tutor/-a assignat/-da amb les següents funcions:  

 

a) Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels/les 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 en les sessions d’avaluació. 

d) Tenir cura, juntament amb la secretària, quan correspongui, de vetllar per l’elaboració 

dels documents acreditatius dels resultats d’avaluació i de la comunicació d’aquesta a les 

famílies o els responsables legals dels/les alumnes 

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

f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb les famílies dels alumnes per donar 

informació del seu procés d’aprenentatge, etc. 

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

de l'escola. 

h) Aquelles altres que li encomani la direcció o li atribueixi el Departament 

d’Ensenyament. 

 

La prefectura d’estudis és l’encarregada de coordinar l’exercici de les funcions de les 

tutories d’acord amb el projecte educatiu de centre. 
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A més de les tutories, els/les especialistes i el professorat de suport ha de complir les 

funcions docents pròpies de la seva àrea i responsabilitzar-se en igual grau que les 

tutories pel bon funcionament dels grups, tant pel que fa a les dinàmiques de grup, com  a 

les activitats generals de centre. 

 

  

TÍTOL V. LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

Capítol 10. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals 

 Les regles de convivència als centres educatius es basen genèricament en els principis 

democràtics i específicament en els principis i normes de la LEC al respecte. 

 Segons la LEC i la resta de documents que la despleguen, l'aprenentatge i la pràctica de 

la convivència són elements fonamentals del procés educatiu, i tots els membres de la 

comunitat escolar tenen el dret  a una bona convivència i el deure de facilitar-la. 

El respecte envers els altres membres de la comunitat educativa és el valor principal de  

la convivència a l'escola, i el professorat ha de ser el motor principal d'aplicació d'aquest 

principi, oferint un model adient en la seva pràctica diària.  

A més de bones pràctiques de convivència pacífica i democràtica, el professorat ha de 

planificar activitats d'aprenentatge, que permetin reflexionar els nens i nenes sobre els 

instruments i els processos dels quals disposem per a resoldre els nostres conflictes 

d'una manera constructiva. El professorat tindrà present al moment de formular aquestes 

activitats,  l'edat de l'alumnat al qual van adreçades, així com les seves característiques 

específiques. 

 

En el present capítol de les NOFC, determinem a més dels mitjans de prevenció i 

resolució de conflictes, les formes principals de participació dels alumnes, atenent a la 

seva edat. Aquest foment de la participació té l'objectiu principal de facilitar la vida en el 

centre, el diàleg i la corresponsabilització,  a més d'afavorir el compromís en l'activitat 

educativa del centre, i de propiciar la formació en els  hàbits democràtics de convivència 

de l'alumnat.  
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Principis generals 

 

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

donat que vincula individualment i col·lectivament els membres de la comunitat 

educativa del 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 de 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 els compliment 

dels seus deures. 

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 i/o triangulació sempre que sigui pertinent. 

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. L'adopció de mesures i iniciatives de prevenció han de servir per a fomentar la 

convivència en el centres i la resolució pacífica dels conflictes. 

 

10. 1 Drets de l'alumnat 

 

Els nens i nenes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una 

educació integral i de qualitat, i a més dels drets reconeguts per la Constitució, l'Estatut i 

la regulació orgànica del dret a l'educació tenen dret segons la LEC a: 

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

b) 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. 

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

d) Ésser informats/des dels criteris, objectius i procediments d'avaluació. 
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e) Ésser educats/des en la responsabilitat. 

f) Gaudir d'una convivència respectuosa i pacífica, amb l'estímul permanent d'hàbits de 

diàleg i de cooperació. 

g) Ésser educats/des en el discurs audiovisual. 

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

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

donar lloc  a situacions de desemparament. 

j) Participar individualment i col·lectiva en la vida del centre. 

k) Rebre orientació, particularment en l'àmbit educatiu. 

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

m) Gaudir de protecció social, en l'àmbit educatiu, en els casos d'infortuni familiar o 

accident. 

Com es pot observar al llistat de drets, una part significativa d'aquests fan referència 

directa a les pràctiques i principis de la convivència, i tenim l'obligació d'assegurar el seu 

compliment a la nostra escola. 

 

10.2 Deures de l'alumnat 

 

Tots els drets comporten uns deures, i a continuació farem referència als deures que té la 

canalla a l'escola. Com és evident, donada la franja d'edat dels nostres alumnes, per 

aconseguir que els nens i nenes compleixin amb les seves obligacions, cal una 

col·laboració efectiva entre el centre educatiu i la família, i és en aquest context on 

s'inscriu la signatura bilateral de la Carta de Compromís Educatiu, que explicita aquesta 

col·laboració. 

Des de l'equip docent es farà referència explícita al contingut d'aquest document a les 

reunions d'inici de curs que celebren les classes, per tal de fer un recordatori dels 

objectius i compromisos que tenim en el procés educatiu tant el centre com la família. 

“Estudiar per aprendre” és l'ocupació principal de l'alumnat a les escoles i comporta tots 

els deures que enumerem a continuació. 
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1. Assistir a classe. 

2. Participar en les activitats educatives del centre. 

3. Esforçar-se en l'aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals. 

4. Respectar la resta de l'alumnat i l'autoritat del professorat. 

 

Els nens i nenes a més dels deures ja esmentats i sens perjudici de les obligacions que 

els imposa la normativa vigent, tenen també els deures  específics següents, pel que fa a 

la convivència a l'escola: 

 

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 PEC. 

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

 

 

10.3  Drets i deures del professorat 

El professorat exerceix la responsabilitat principal del procés educatiu i l'autoritat que se'n 

desprèn. Aquesta responsabilitat inclou la transmissió de coneixements, destreses i 

valors. 

El professorat ocupa la posició preeminent en l'exercici de les seves funcions docents, en 

què gaudeix d'autonomia, dins els límits que determina la legislació i en el marc del PEC. 

Tal i com hem indicat a l'inici d'aquest capítol pel que fa a l'apartat de convivència, el 

professorat de l'escola té el deure de proporcionar en tot moment bons models de 

respecte i foment de la convivència pacífica.  

Els i les mestres també hem de tenir present, que entre els nostres deures hem  de 

planificar activitats específiques d'aprenentatge de la convivència, per tal d'afavorir la 

resolució pacífica dels conflictes que puguin sorgir i de promocionar estratègies que 

fomentin la participació de l'alumnat en la vida del centre. 
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En un àmbit més ampli que el de la convivència, els/ les mestres tenen els drets 

específics següents: 

a) Exercir els diversos aspectes de la funció docent (article 104 de la LEC) en el marc del 

PEC. 

b)  Accedir a la promoció professional. 

c) Gaudir d'informació fàcilment accessible sobre ordenació docent. 

 

Els/les mestres tenen els deures específics següents, en l'exercici de les seves funcions: 

a) Exercir la funció docent d'acord amb els principis, els valors, els objectius i els 

continguts del PEC. 

b) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, 

tolerància, participació i llibertat que fomenti entre l'alumnat els valors propis d'una 

societat democràtica. 

c) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries 

per a la millora continua de la pràctica docent. 

 

Com es pot observar al llistat de deures hi ha un que específicament explícita l'obligació 

dels/les mestres de contribuir als valors de respecte, tolerància, participació i llibertat, 

aquest és la base de l'actuació del professorat al centre pel que fa a la convivència. 

 

10.4 Drets i deures de convivència 

 

1. L'aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu i 

així ho expressa el nostre PEC. 

2. Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima 

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

els àmbits de l'activitat del centre. 

3. Els centres hem de vetllar perquè els membres de la comunitat escolar coneguin la 

Convenció sobre els drets dels infants . 

4. Correspon a la direcció i al professorat de cada centre, en exercici de l'autoritat que 

tenen conferida, i sens perjudici de les competències del consell escolar en 
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aquesta matèria, el control i l'aplicació de les normes de convivència. En aquesta 

funció, hi ha de participar la resta de membres de la comunitat educativa del 

centre. La direcció del centre ha de garantir la informació suficient i crear les 

condicions necessàries perquè aquesta participació es pugui fer efectiva. 

5. Els centres establim mesures de promoció de la convivència, i en particular 

mecanismes per a la resolució pacífica dels conflictes i fórmules per mitjà de les 

quals les famílies es comprometen a cooperar de manera efectiva en l'orientació, 

l'estímul i, quan calgui l'esmena de l'actitud i la conducta dels alumnes en el centre 

educatiu. 

 

10.5 Valors procedents del nostre PEC que orienten les normes de convivència 

 

Hi ha una sèrie d'estratègies procedents dels valors del nostre PEC, que sense estar 

lligades concretament a cap àrea, s'han de tenir presents a totes les activitats del centre i 

són la base per qualsevol relació de convivència i interrelació a l'escola. 

 

1. Mostrar acceptació i respecte per si mateix/a. 

2. Reflexionar sobre els propis comportaments. 

3. Adquirir l’hàbit de discutir i debatre en clima de diàleg i mantenir una actitud de 

respecte i de comprensió envers les altres persones. 

4. Col·laborar i participar en diàlegs sobre fets quotidians, etc. 

5. Valorar l’esperit de col·laboració per davant de l’esperit de competició, potenciant el 

treball en grup. 

6. Mostrar respecte vers les altres persones, el seu treball i les seves dificultats, evitant 

etiquetar cap membre de la comunitat escolar. 

7. Ser conseqüent amb la presa de decisions. 

8. Ser responsable en el compliment de les normes bàsiques de convivència. 

9. Responsabilitzar-se en el manteniment del material de la classe i de la higiene, 

pulcritud i ordre de l’escola. 

10.Acceptar les normes de funcionament de la classe  i el centre i col·laborar en el seu 

compliment. 
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11. Respectar les regles i normes de joc. 

12. Habituar-se a modificar, quan calgui, la pròpia actuació. 

13. Acceptar  i respectar la diversitat física, d’opinió i d’acció. 

14. Mostrar interès per participar en les activitats escolars. 

15. Valorar el propi progrés. 

16. Prendre iniciativa i comportar-se de forma activa i respectuosa en les activitats, tant 

individuals com col·lectives. 

17. Respectar les pròpies produccions i les dels companys i les companyes. 

18. Adquirir actituds d’interès i receptivitat. 

 

  

10.6 Mesures de promoció de la convivència. 

L'objectiu de totes aquestes mesures és poder gaudir d'una convivència respectuosa i 

pacífica, amb l'estímul permanent d'hàbits de diàleg i de cooperació entre l'alumnat. 

 

10.6.1.- Elaboració i aplicació de “Normes de class e”: 

El primer mecanisme  per a promocionar la convivència és l'existència d'unes normes de 

classe a cadascun dels grups del centre.  

Tota la comunitat escolar ha de tenir clares quines són les normes de convivència i de 

resolució de conflictes. El treball d'aquestes normes comença per l'àmbit més immediat 

dels nens i nenes, la classe. 

Cal que a totes les classes, els primers dies de curs, s'inverteixi un temps per tal d' 

elaborar les normes de manera conjunta, caldrà compartir-les i comprometre's amb el seu 

compliment.  

Tot el professorat les ha de conèixer i facilitar el seu acompliment, per la qual cosa caldrà 

tenir presents les pautes comunes d'actuació, establertes per l'equip de coordinació 

pedagògica del centre. 
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Capítol 11. Règim disciplinari de l'alumnat. Conduc tes greument perjudicials per a 

la convivència en el centre. 

 

11.1 Conductes Sancionables (Art.37.1 LEC). 

1.- Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu 

les conductes següents: 

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

membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els 

actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

b) L'alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, 

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

la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes 

de la vida escolar. 

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

salut, i la incitació a aquests actes. 

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

 

2.- Els actes o les conductes a què fa referència l'apartat 1 d'aquest capítol que impliquin 

discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal 

o social dels afectats s'han de considerar especialment greus. 

 

11.2 Sancions imposables (art.37.3 LEC). 

Les sancions que es poden imposar per la comissió d'alguna de les faltes tipificades com 

a conductes greument perjudicials per a la convivència són: 

 

1.- La suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries. 

2.- La suspensió del dret d'assistir al centre o a determinades classes. 
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En tots dos supòsits, per un període màxim de 3 mesos o pel temps que resti fins a  la 

finalització del curs acadèmic, o bé per la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al 

centre. 

 

11. 3 Competència per imposar les sancions (art.25 Decret 102/2010) 

 

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

l'efecte de corregir faltes greument perjudicials per a la convivència al centre. 

 

Aquesta sanció pot incorporar alguna activitat d'utilitat social per al centre i, en el seu cas, 

de rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en la 

resolució del mateix expedient. 

 

La instrucció de l'expedient 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 s'escau, les activitats d'utilitat social per al centre i, en el seu cas, 

l'import de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat 

afectats per l'actuació que se sanciona. 

 

De la incoació de l'expedient la direcció n'informa l'alumnat i també la seva família. Sense 

perjudici de les altres actuacions d'instrucció que es considerin oportunes, abans de 

formular la proposta definitiva de resolució, l'instructor/a de l'expedient ha d'escoltar 

l'alumnat afectat, i també els progenitors, 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. 
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El termini per a realitzar el tràmit de vista de l'expedient, de realització de la 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. 

 

11. 4 Prescripcions (Art. 25.5 Decret 102/2010) 

Un cop resolt l'expedient per la direcció del centre, i a instàncies de la família, el consell 

escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació de recursos o 

reclamacions pertinents davant els serveis territorials. En qualsevol cas, la direcció del 

centre ha d'informar periòdicament el consell escolar dels expedients que s'han resolt.  

Les faltes i sancions a les quals es refereix aquest capítol prescriuen respectivament, als 

3 mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 

 

11.5 Graduació de les sancions. Criteris. (Art. 24. 3 i 4 Decret 102) 

Per a graduar les sancions s'han de tenir en compte els criteris següents: 

a)  Les circumstàncies personals, familiars i socials i l'edat de l'alumne/a afectat/da. 

b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o l'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 la família, en el marc de la carta de compromís 

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

c) La repercussió objectiva en la vida del centre de l'actuació que es sanciona. 

d) La reincidència o reiteració de les actuacions que es sancionen. 

En tot cas, els actes o conductes sancionats s'han de considerar especialment greus, i les 

mesures sancionadores s'han d'acordar de manera proporcionada a aquesta especial 

gravetat, quan impliqui discriminació per raó de gènere, sexe, naixença o qualsevol altra 

circumstància personal o social de terceres persones que resultin afectats per l'actuació a 

corregir. 

 

11.6 Garanties i procediment en la correcció de les  faltes (Art. 25 Decret 102) 
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Per garantir l'efecte educatiu de l'aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del 

dret a assistir temporalment al centre en les etapes d'escolarització obligatòria es 

procurarà l'acord de la família. 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 l'alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El Departament 

d'Ensenyament ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui 

gestionar directament la nova escolarització. 

   

 

 

Capítol 12. Règim disciplinari de l'alumnat. Conduc tes perjudicials per a la 

convivència en el centre. 

 

12.1 Conductes contràries a les normes de convivènc ia del centre 

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents: 

 

1. Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 

2. Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat 

escolar. 

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

4. Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat 

educativa. 

5. El deteriorament, causat intencionalment, de les dependències o del material escolar 

que no constitueixi una falta. 

 

Entre les conductes contràries a la convivència a més de les anteriors hi són totes les que 

tipifica l'apartat 14.1 (conductes sancionables), quan no siguin de caràcter greu. 
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12.2 Mesures correctores i sancionadores 

En el cas de conductes contràries a les normes de convivència per part de l'alumnat cal 

aplicar mesures correctores i/o sancionadores amb la necessària rapidesa de resposta, 

per assegurar la seva eficàcia educativa.  

 

Aquestes mesures correctores poden ser aplicades per qualsevol membre de l'equip de 

mestres , informant després al tutor/-a de l'alumne sancionat dels comportaments 

sancionats i les mesures adoptades..  

 

Sempre que sigui possible la mesura tindrà un caràcter reparador o d'ús social, a més 

d'intentar aconseguir la reflexió de l'alumne sobre la seva actitud i les alternatives que 

podia haver adoptat.  

Qualsevol membre de l'equip docent que tingui constància d'algun acte que impliqui 

l’incompliment de les normes de convivència està capacitat per  actuar directament si ho 

considera adient, informant sempre al tutor/-a dels fets que s’hagin produït i de les 

actuacions derivades i contrastant amb ell o ella l'adequació de les mesures adoptades 

(donat el coneixement més ajustat dels tutors dels seus alumnes i la seva evolució 

concreta). 

 

12.3 Criteris d'aplicació de mesures correctores, s egons la LEC: 

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

convivència, comporten l'adopció de les mesures que estableixen l'equip de mestres. 

2. Les conductes i els actes de l'alumnat que perjudiquen greument la convivència es 

consideren faltes i comporten la imposició de les sancions que determina la LEC. 

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

correcció pel centre si tenen lloc dintre del recinte escolar o durant la realització 

d'activitats complementàries i extraescolars, o la prestació dels serveis de menjador i 

transport o altres que organitza el centre. Igualment, comporten l'adopció de mesures 

correctores i sancionadores que escaiguin els actes de l'alumnat que, encara que tingui 

lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin directament 

relacionats i afectin altres alumnes o membres de la comunitat educativa. 
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12.4 Responsabilitat per danys 

L'alumnat 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 seves famílies o tutors, en els termes que determina la legislació vigent. 

 

 

12.5 Circumstàncies atenuants i agreujants 

Hi ha circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumnat com són: 

 

1. El reconeixement espontani, per part de l’alumne/a, de la seva conducta incorrecta. 

2. No haver comés amb anterioritat, faltes ni conductes contràries a la convivència. 

3. La petició d’excuses en el cas d’injúries, ofenses i alteracions del desenvolupament de 

les activitats del centre. 

4. La falta de mala intenció. 

 

També hi ha circumstàncies que intensifiquen la gravetat de l’actuació de l’alumnat: 

Qualsevol acte que atempti contra el deure a no discriminar a cap membre de la 

comunitat educativa. 

 

12. 6 Sistema de control i registre d'absències i r etards de l'alumnat 

Cada mestre/a ha de portar un control i registre mensual d'absències de l'alumnat, que 

centralitzarà el tutor/a del grup. 

El control s'ha de fer com a mínim a l'inici de les sessions del matí i de la tarda. 

És imprescindible que malgrat sigui un dels càrrecs de classe que realitza habitualment 

l'alumnat, el professorat faci un seguiment i guardi el resum del curs, que quedarà arxivat 

al juny a la carpeta de la classe, per apoder disposar d'un registre històric del grup, 

especialment necessari en aquells casos de faltes d'assistència injustificades i/o 

sistemàtiques, encara que no arribin a considerar-se absentisme. 
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12.7 Faltes d’assistència a classe i puntualitat. M esures correctores i informació a 

les famílies. 

 

“Un dels drets de la infància és el d’assistir a l’ escola.” 

 

Tenint molt present aquest dret, hi ha una sèrie d’actuacions que cal fer per part de 

l’escola i per part de la família, perquè l’alumnat del centre el pugui fer efectiu. 

 

12.7.1 Per part del centre: 

1. En primer lloc s’ha de portar un control sistemàtic de l’assistència i puntualitat de 

l’alumnat, per part del professorat. 

 

2. Quan es detecta un cas d’absentisme cal esbrinar les causes parlant amb la família, i 

reiterant la necessitat que els nens/-es vinguin a l’escola, i arribin puntuals. 

 

3.Si es mantenen les absències/retards el tutor/-a farà arribar un escrit, on es recorda la 

responsabilitat de la família pel que fa a l’escolarització del seus fills i se’ls informa que si 

no es rectifica la situació anòmala s’informarà a l’equip directiu.   

 

4. L’equip directiu intervindrà informant la família per escrit que si no hi ha una rectificació 

immediata es procedirà a derivar el cas als serveis socials municipals. 

 

5. Paral·lelament a tot aquest procés, cal valorar a la comissió social (mestres d’educació 

especial, direcció i serveis socials) juntament amb el tutor/a les causes que fan reincidir 

en l’absentisme i elaborar un pla d’intervenció dins l’àmbit escolar, per intentar que es 

recondueixi la situació. 

 

 12.7.2 Per part de la família: 

1. En primer lloc cal fomentar l'hàbit de puntualitat i assistència a l'escola entre 

l'alumnat. 
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2. En cas d'absència, cal fer servir l'agenda o el telèfon per a posar en 

coneixement de la tutora/-r el motiu de la mateixa. 

 

(veure annex 2 amb el circuit establert en cas d'absentisme) 

 

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

ESCOLAR. 

 Capítol 13. Informació a les famílies. 

 

És important que els pares i mares coneguin la normativa i altres aspectes bàsics que 

regeixen la vida del centre i procurin amb les seves actuacions ajudar el normal 

funcionament de les activitats de l’escola.  

Per tal de facilitar una bona entesa entre les mares/pares de l’alumnat i l’equip docent, hi 

ha establertes una sèrie de trobades i sistemes d'intercanvi d'informació. 

En concret, les famílies tenen dret a rebre informació sobre les NOFC, tal i com 

contempla la LEC al seu article 25. 1. Aquest dret a estar informats/des es farà efectiu 

mitjançant diversos mecanismes: a través de la web, en reunions d'inici de curs i de 

classe  i  també a través de circulars informatives periòdiques. En cada moment es triarà 

el mecanisme més efectiu, en funció del tema del qual es tracti, pot ser només d'una part 

del document o de diversos fragments, en funció de les necessitats. 

 

13.1 Reunió d’inici de curs: 

Es fa prèviament a l'inici de curs.  

Hi assisteix tot l'equip de mestres de cada etapa. 

En aquesta reunió informem tots els pares i mares de l’escola de la concreció 

organitzativa pel curs que s'inicia, presentem formalment  l’equip de mestres i donem a 

conèixer els plans de treball prioritaris de l'any acadèmic. 

Es donen, com a mínim, les següents informacions: tutories, càrrecs, calendari escolar, 

normes específiques del centre, horaris, funcionament del material, horari d’atenció per 

part de les mestres,  projectes d'escola, funcionament dels serveis del centre, etc. 
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13.2 Reunions de classe: 

Els tutors/res fan les reunions de classe de manera conjunta amb les famílies del mateix 

nivell. Aquestes reunions tenen lloc en iniciar el curs. 

El calendari de totes les reunions de classe s'anuncia a finals de juny, per a programar-la, 

de manera que es faciliti l'assistència del màxim de famílies.  Hi haurà un servei d'acollida 

per a les reunions . 

Quan s’inicia un cicle és imprescindible donar la següent informació (el segon curs del 

cicle es pot fer un petit recordatori si es veu convenient). 

1. Trets característics del cicle. 

2. Organització interna del cicle. 

3. Mestres que intervenen (funció i coordinació). 

4. Participació dels pares i mares: interès per l’aprenentatge, tipus d’ajuda que els poden 

oferir, etc. 

 

A més de l’anterior, cal que es parli de: 

1. Característiques evolutives dels alumnes. 

2. Adaptació al grup. 

3. Programació del curs (continguts seleccionats, objectius i metodologia, sortides i 

activitats complementàries). 

4. Avaluació (informacions que es donaran a les famílies, criteris, etc.) 

5. Activitats tutorials: entrevistes, etc. 

 

 

13.3 Entrevistes amb les famílies: 

A aquestes trobades cal possibilitar el seguiment i intercanvi d’informació entre família i 

l’escola. Aquests contactes periòdics s’han de realitzar com a mínim una vegada durant 

cada curs, amb cadascuna de les famílies del grup-classe. Cal planificar la seva 

temporització a fi de garantir-ne la realització. 
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Totes aquestes trobades cal registrar-les al protocol que hi ha al centre i arxivar-les a 

l'expedient del grup, amb el registre de totes les entrevistes que s’han realitzat amb la 

família de cada alumne durant la seva escolaritat. 

 

13.4 Jornada de portes obertes 

Aquesta jornada es fa coincidir amb la realització del projecte interdisciplinari que cada 

curs es fa de manera conjunta a tots els nivells educatius del centre, consisteix en una 

mostra de les activitats realitzades. Es convida a assistir-hi a totes les famílies dels 

alumnes. 

 

A més de les trobades esmentades fins ara es fan servir els següents mitjans de 

comunicació: 

 

13.5 Informes individuals 

Les famílies reben periòdicament informació escrita sobre l’evolució dels seus fills/es, per 

fer-ho es fa servir un model unificat per nivells/cicles, que es fruit de l’acord de l’equip de 

mestres. 

Aquests informes es lliuren amb la següent periodicitat: 

1 cop per trimestre a Educació Primària, 2 cops al curs (finals de febrer i juny) a Educació 

Infantil.  

13.6 Agenda escolar 

L’agenda és un dels mitjans habituals de comunicació escola/famílies, tant pel que fa a 

activitats com pel que fa a altres circumstàncies.  

A Educació Primària es fa servir també com a estri de planificació de feina. 

 

13.7 Circulars informatives als pares i mares 

El sistema majoritari de distribució d'aquestes circulars és el correu electrònic, si bé se'ls 

dóna l'opció a aquelles famílies que així ho demanen de rebre aquestes informacions en 

paper.  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola La Garalda  
 
C\ Riera Boter 12  

08780 Pallejà 

Telf. 93 663 04 43 i Fax. 93 663 36 85 

 

54 

Cal que les circulars mantinguin unes característiques formals comunes, per facilitar la 

seva comprensió: encapçalament amb el “logo” oficial de l’escola, assumpte, destinataris, 

data, indicació de qui fa la circular, etc.  

Excepcionalment es poden repartir circulars en suport paper, quan així ho requereixi la 

temàtica o bé si són documents que les famílies han de tornar signats o complimentats al 

centre. 

De cada exemplar de circular se li ha de lliurar un model a l’equip directiu abans de 

repartir-la, que donarà el vist-i-plau i l'arxivarà.(mantenint criteris de coherència de centre) 

 

 

Capítol 14. Associació de mares i pares d'alumnes ( AMPA). 

Les mares i pares  dels alumnes matriculats en un centre poden constituir associacions, 

que es regeixen per les lleis reguladores del dret a l'educació, per les normes reguladores 

del dret a l'associació, per les disposicions establertes per la LEC i les normes de 

desplegament d'aquesta i pels estatuts de l'associació. 

Les AMPA tenen la finalitat essencial de facilitar la participació de les mares i pares a les 

activitats del centre, a més de les establertes per la normativa vigent i les que determinin 

els estatuts de les dites associacions. 

El Govern ha d'establir el procediment per a la participació de les AMPA més 

representatives en els òrgans col·legiats del centres públics. 

En el cas de la nostra escola existeix una associació de mares i pares, i que participa 

activament a diversos aspectes de la vida del centre:gestió de serveis com el menjador, 

les extraescolars o la venda de llibres, dinamització de festes i trobades escolars a més 

de donar suport econòmic a projectes educatius de centre.  

  

Capítol 15. Carta de compromís educatiu. 

Els centres, en el marc del que estableix el títol I de la LEC i d'acord amb llurs projectes 

educatius, hem formulat una carta de compromís educatiu, en la qual expressem els 

objectius necessaris per  a assolir un entorn de convivència i respecte pel 

desenvolupament de les activitats educatives.  
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En la formulació de la carta participen la comunitat escolar i, particularment, els/les 

professionals de l'educació i les famílies. 

 

Per mitjà de la carta de compromís s'intenta potenciar la participació de les famílies en 

l'educació dels fills/es. Les famílies s'han d'avenir a compartir els principis que inspiren la 

carta, per tal d'aconseguir-ho. 

El Departament va impulsar unes orientacions que ens van ajudar a determinar els 

continguts del nostre model de carta, que és respectuós amb els drets i les llibertats de 

les famílies recollits a les lleis catalanes. 

 

La signatura de la carta de compromís educatiu, es formalitza en el moment de realitzar la 

matrícula al centre, Es guarda al l'expedient de l'alumne. 

 

TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 Capítol 16. Aspectes generals 

 

16.1 Entrades i sortides del centre 

Entrades i sortides dels mestres 

*Entrades 

Per acord de claustre i aprovat en un Consell Escolar del curs 06-07 els mestres tenen 

clau de l'escola. 

Els mestres hauran d'entrar per la porta d' entrada principal del carrer Riera Boter i tancar-

la sempre amb clau amb el temps suficient per poder recollir els alumnes ja sigui a cada 

aula o a les files. 

Els mestres han d'estar a la classe i/o files abans que el conserge obri les portes, de tal 

manera que quan els alumnes entrin els mestres ja hi siguin. 

En el cas que arribi tard o s'absenti hauria d'avisar a l'escola o a direcció de la seva 

situació. 
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Cada mestre o especialista entrarà amb el grup que li correspon tant a les 9.00 com a 

l'entrada de l'esbarjo, com a les 15:00 i els acompanyarà per ordre de curs en fila de 

manera ordenada fins a l'aula. 

El conserge és l'encarregat de controlar les entrades i sortides per la porta principal. Si el 

Conserge ha de marxar del centre ho comunicarà als membres de l'equip directiu. 

 

Entrades i sortides   

a) Els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior que marxin a casa sols hauran de 

tenir l'autorització signada pels seus pares.   

 

Només els alumnes de Primària que tenen germans a Infantil, podran entrar, 

també, per la porta de ferro del carrer Riera Boter, i accedir per dins de l'escola 

a la filera del seu grup.  En aquest cas, aquests alumnes hauran de tenir una 

autorització signada. 

  

 

 

Entrada:  

INFANTIL 9:00 i 15:00hs PRIMÀRIA 9:00 i 15:00hs 

Per la porta de ferro (Riera Boter) . Les 

famílies entren fins la porta de l’aula, les 

mestres esperen als alumnes a la porta 

exterior de la classe. 

Per la porta de la Ronda Santa Eulàlia . 

Els alumnes entren directament al pati de 

la Garaldeta on faran fileres per entrar a 

l'aula, el/ la mestre/a els esperaran allà i es 

dirigeix a la classe amb ells/es.  
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Sortida:   

INFANTIL  12:30  i 16:30hs  PRIMÀRIA   12:30 i 16:30hs  

Per la porta de ferro (Riera Boter).  Les 

famílies entren fins la porta de l'aula, les 

mestres donen els/les alumnes en mà. 

 

Per la porta de la Ronda Sta Eulàlia .  Les 

famílies entraran al pati de la Garaldeta per 

recollir-los.Els alumnes que tenen 

autorització marxen sols i els que no tinguin 

, esperaran a les famílies allà mateix amb 

el/ la mestra. 

 

  

j) No està permesa l'entrada d'animals, bicicletes, monopatins, joguines, etc.,al recinte 

escolar, ja que hem de facilitar les entrades i sortides, així com també la circulació del 

personal. El pati de l'escola no és un parc, per tant, s'ha d'actuar en conseqüència, sent 

respectuosos i àgils. 

*Sortides dels alumnes 

Els alumnes d'Infantil i Cicle Inicial es donen en mà a les famílies, en cas de demana es 

lliurarà una autorització per tal que puguin anar del pati d’inicial a Infantil. 

Els alumnes del C Mitjà i C Superior que marxin a casa sols hauran de tenir una 

autorització signada pels seus pares o tutors (annex 1 ). 

Els alumnes de Cicle Mitjà i Superior que no tinguin autorització per marxar sols, seran 

donats en mà a les famílies al lloc de la fila. Els que tenen autorització marxaran sols i 

sortiran per la porta de la Ronda Sta. Eulàlia. 

A la sortida els alumnes seran acompanyats pel tutor o l'especialista que en aquell 

moment hagi impartit l'última classe.  

En el cas que la persona habitual no pugui recollir l'alumne s'haurà d'avisar a l'escola per 

telèfon o nota informant del nom i cognoms de la persona que vindrà en el seu lloc. 
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Per als alumnes d'Educació Infantil i Cicle Inicial o C Mitjà i Superior que no marxin sols i 

siguin recollits per un/a germà/na menor d'edat, els pares/mares/tutors hauran de signar 

una autorització conforme autoritzen al menor recollir a l'alumne. (annexe 2 ) 

Si aquest fet es produeix un dia puntual serà suficient amb una autorització a l'agenda de 

l'alumne. 

*Puntualitat 

 Les entrades i sortides del Centre es faran amb puntualitat tant al mati com a la tarda. 

Les portes es tancaran 10 minuts després de les hores d'entrada i sortida. Passat aquest 

temps, si un alumne arriba tard no podrà entrar a l'aula per no interrompre, es quedarà 

amb algun responsable fins que ho cregui convenient i el portarà directament a l'aula. 

Si el problema de manca de puntualitat es dóna a l’hora de sortir,  a les 12.35 i 16.35 h el 

tutor/a portarà al nen/a a acollida on la família li haurà d’anar a buscar. 

  

És important que tothom respecti habitualment els horaris d’inici i finalització de les 

activitats escolars i extraescolars, per facilitar el bon funcionament del centre. Si es 

detecta algun alumne/a que arriba tard reiteradament es seguiran el següents passos, per 

intentar solucionar el problema: 

 

1. El tutor/-a li farà un avís oral. 

2. Si malgrat l’avís oral del tutor/-a, es manté el retard, s’enviarà un avís per escrit, a la 

família. 

3. Si malgrat els passos anteriors no es soluciona el problema la Direcció citarà la família 

per avisar que si la situació no es soluciona s’avisarà els Serveis Socials i la Inspecció de 

la irregularitat. 

 

Si passat el temps prudencial d'espera no s'ha localitzat cap familiar o no ha arribat ningú 

per fer-se càrrec de l'alumne/-a, s'haurà de deixar aquest/-a a càrrec de la Guàrdia 

Urbana.  

En aquestes circumstàncies cal intentar mantenir l'equilibri entre el benestar de l'infant, 

que en tot moment ha de rebre missatges tranquil·litzadors per part de l'adult,  i els drets 

dels treballadors i treballadores del centre, fent servir el recurs de avisar la Guàrdia 
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Urbana en última instància, però sabent que aquesta possibilitat queda recollida per les 

normes d'inici de curs que edita el Departament d'Ensenyament i aquestes normes 

d'organització i funcionament de l'escola, queda a criteri del mestre en quin moment fer-

ne ús si més no, a nivell telefònic alertant-los de la situació (mai abans de mitja hora o 

més tard d'hora des de la finalització de les activitats). 

 

16.2 Sistema de control d'absències de l'alumnat 

 

Quan l’alumne/a falta a classe la família s’ha de comunicar amb la seva tutora/-r ja sigui 

telefònicament o per escrit (mitjançant l’agenda) per justificar l’absència. El tutor/a o 

especialista porta un control diari d’assistència de classe a primera hora del matí i tarda 

que ha de ser lliurat a l’acabament del curs.                                                                                         

Si les absències són reiterades o injustificades la tutora o tutor ho posa en coneixement 

de l’equip directiu i es perdran les mesures més adequades per intentar solucionar el 

problema, amb la col·laboració dels Serveis Socials municipals. 

 

16.3 Utilització dels recursos materials. 

 

Edifici i entorn  

L’Ajuntament és el responsable de tenir cura de l’ús social de l’edifici i instal·lacions del 

col·legi fora de l’horari escolar i durant les vacances, d’acord amb la normativa que hi ha 

al respecte. En qualsevol cas, les possibles activitats que es realitzin fora de l’horari 

escolar no interferiran la programació general anual del centre (incloses les activitats que 

es realitzin fora de l’horari escolar i les feines que fan els docents a inici i final de curs). 

Igualment l’AMPA pot realitzar les seves activitats i programes al centre, prèvia cessió 

dels espais per part de la direcció de l'escola. 

Cal mantenir uns criteris per part de tot el personal que entra a l'escola sobre l’ús correcte 

de les instal·lacions,  fomentant els hàbits adients a aquest respecte entre l'alumnat. 

Aquests criteris es faran extensius a totes les entitats que a través de l'Ajuntament o 

l'AMPA facin servir les instal·lacions del centre, que s'hauran de responsabilitzar de fer-ne 
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un ús adient, assumint els possibles desperfectes que es produeixin si fos el cas, i sabent 

que no està permès l'ús de cap material educatiu del centre sense l'autorització 

corresponent. 

 

 

Conservació  

Tots els membres de la comunitat educativa han de ser sensibles a la conservació i 

millora de les instal·lacions. Qualsevol persona que observi un desperfecte o alguna 

anomalia li ha de notificar de manera immediata a la direcció,  al conserge, o la 

coordinació de prevenció de riscos, si escau.  

És l’Ajuntament el responsable que l’edifici es mantingui en bones condicions i de reparar 

els desperfectes que es produeixin a les instal·lacions escolars, sempre i quan no hagin 

de quedar cobertes per l'assegurança del Departament. 

Si algun alumne/a fa malbé alguna part de les instal·lacions per mal ús de les mateixes i 

de manera intencionada o irresponsable, s’aplicaran les normes de convivència. 

 

 

Material del centre 

Al centre disposem d’una gran varietat de material per al normal desenvolupament de les 

activitats que portem a terme. Hi ha una part d’aquest material que és fungible i una altra 

que és inventariable. 

Donades les dimensions del centre, a nivell pressupostari hi ha partides específiques per 

cada tipus de material que es planifiquen cada any en funció dels antecedents de 

despesa, la previsió d'ingressos i els projectes que hi hagi previsió de fer durant el curs en 

qüestió. 

Cada nivell té un pressupost per adquirir material, igual que cada especialitat.  

Per poder controlar les despeses de material fungible s’agrupen per cicle. 

 

 

Material inventariable 

El centre disposa d’un inventari que s’ha d’actualitzar sistemàticament. A l’inventari consta 

tot el material del que es disposa, per tal de controlar i optimitzar la seva distribució i 
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conservació, a més de calcular les necessitats de reposició i ampliació. La responsabilitat 

de mantenir aquest inventari al dia és de la secretària, que serà ajudada per tot el 

professorat i el conserge per tal de realitzar de manera correcta aquesta tasca. 

 

Adquisició i control de material 

El Departament és el responsable de proporcionar el mobiliari i altres materials necessaris 

per a l’escolarització de l'alumnat, però des de l'equip directiu és imprescindible tenir fetes 

les previsions amb prou temps per gestionar les corresponents sol·licituds. 

Pel que fa al material didàctic, és el professorat l’encarregat de detectar les necessitats 

que es valoraran primer en cicle i després per part de l’equip directiu, que realitzarà una 

priorització raonable de les adquisicions que podrà anar fent el centre, prèvia aprovació 

del consell escolar per aquelles compres d’un import notable. 

Cada curs es contemplaran al pressupost una o més partides, que aniran variant en 

funció dels diners disponibles i les necessitats per a l’adquisició d’aquests recursos. 

 

Conservació del material del centre 

S’ha de vetllar per la correcta conservació de tot el material del centre fent-ne un ús 

adequat, i tothom té el compromís de retornar al seu lloc aquelles coses que són d’ús 

comunitari per tal de facilitar la seva localització. Quan s’observi alguna anomalia o algun 

material no s’aconsegueixi localitzar, se li ha de notificar a la secretària. 

Ja hem esmentat a l'apartat d'edifici i entorn que cap entitat que faci ús del centre, ha de 

considerar que  està autoritzada a fer servir cap material de l'escola (ni inventariable, ni 

fungible) sense autorització específica al respecte. 

 

Material fungible 

Hi ha una sèrie de material que és necessari per al normal funcionament de les activitats 

educatives i que es gasta amb el seu ús (paper, llapis, pintura, etc.), aquest material rep 

la denominació de material fungible. 

 

Adquisició 

El material d’aula i cicle s’adquireix bàsicament amb el fons econòmic que prové de 

l'aportació de les famílies (quota de material). A final de curs es revisen pel curs següent 
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les necessitats i les coordinacions de cicle, amb la col·laboració de tot el professorat fan 

la comanda inicial de material, sota la supervisió de la secretària. Durant el curs es va 

reposant el que es va gastant i es fan les previsions i comandes lligades a les activitats 

habituals: festes, projectes, etc.  L’encarregada de fer les comandes és l’administrativa 

del centre a petició de les coordinacions de cicle, prèvia autorització d'algun membre de 

l'equip directiu. 

 

Control 

És objectiu prioritari que l’alumnat sigui sensible cap a un ús adequat del material i que 

assoleixi uns hàbits correctes de control de despesa, per aquest motiu el material es 

repartirà i renovarà de manera gradual i en funció de les necessitats sorgides del seu ús. 

 

 

16.4 Activitats complementàries 

 

L’equip de mestres triarà les sortides seguint uns criteris pedagògics de complement del 

treball que es fa a l’aula, i tenint també en consideració el seu cost econòmic, per tal de 

repartir-les de manera adequada al llarg del curs i de manera compensada amb la resta 

de grups. 

 

S’ha de preveure la relació de sortides amb temps suficient, perquè el consell escolar 

pugui valorar la seva aprovació, per tant és aconsellable tenir-les programades des de 

l’inici del curs, o si més no a començament de trimestre. 

 

És important organitzar-les per etapes, tenint en compte els mestres que acompanyaran 

el grup/grups que surti/n per tal d'interferir el mínim possible l'activitat lectiva de la resta 

d’alumnat. 

 

Les coordinacions de cicle són les encarregades de confegir el llistat d’activitats 

complementàries  i posar-les en comú amb la resta de l’equip de coordinació, amb totes 
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les dades necessàries (segons el model establert), perquè es puguin presentar al consell 

per la seva aprovació. 

 

La relació de les sortides de tot el centre es posarà en coneixement de tots els cicles a 

través de la PGAC, per tal d’afavorir una visió global, per part del professorat de les 

activitats d’aquesta mena que es fan al centre. 

 

També cal que l'equip de coordinació informi el personal de menjador,  extraescolars i 

escacs per facilitar una bona coordinació dels serveis. 

 

16.5 Vigilància de l'esbarjo. 

 

L’horari d'esbarjo actual és de 11:00 h. a 11:30h. 

 

La vigilància es fa de manera conjunta per part de tot el professorat, assegurant que 

l’alumnat estigui degudament custodiat en tot moment. 

 

16.6 Substitucions entre mestres: 

 

És obligació del professorat si té prevista alguna absència justificada, segons la normativa 

vigent, avisar l'equip directiu per tal de preveure la substitució més adequada possible. 

Igualment si es tracta d'una absència imprevista s´ha d’avisar a algú de l'equip el més 

aviat que es pugui, per tal d’organitzar l’atenció dels alumnes. 

 

Quan es tracta de substitucions que no queden cobertes des dels Serveis Territorials, ha 

de portar a terme la substitució el propi personal docent del centre. Per tal d’organitzar 

coherentment aquestes substitucions  i atendre l'alumnat de la manera més adient 

possible s’han definit els següents criteris: 
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1. Sempre es procurarà que sigui gent del propi cicle qui substitueixi, per afavorir que 

coneguin l'alumnat i estiguin familiaritzades amb la feina que es fa amb aquell grup-

classe. 

2. Tot el professorat ha de tenir la programació en un lloc visible de l'aula i unes 

quantes feines adients per aquests casos, per si cal utilitzar-les. 

3. En cas necessari es desfaran agrupaments reduïts, es prescindirà de l’educació 

especial o no es farà la dedicació al càrrec per anar a atendre l'alumnat (seguint aquest 

ordre de prioritat). 

 

16.7 Celebracions d’aniversaris a l’escola 

 

Als cursos d’Educació Infantil es podran portar galetes per celebrar l’aniversari dels nens/-

es, a la resta de l’escola no es farà cap celebració que suposi portar llaminadures d'acord 

amb el criteri d'alimentació saludable que té l'escola. 

 

16.8 Joguines 

 

A Educació Infantil no es poden portar joguines de casa per jugar a l’escola, si es porten 

és només per a ensenyar-les i desar-les. Només es fa una excepció després de Reis. 

 

A Educació Primària no es poden portar joguines al pati i al menjador. 

 

L’escola disposa de pilotes i cordes pels grups d’Educació Primària i galledes, pales, 

rasclets per Educació Infantil, aquestes joguines es deixen per jugar al pati, procurant que 

els nens i nenes tinguin cura d’aquest material, i l'endrecin un cop finalitza el seu ús. 

 

 

Capítol 17. Serveis escolars 
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17.1 Servei de menjador 

La nostra escola ofereix a tots els/les alumnes que ho sol·licitin i compleixin les seves 

normes d’ús, un servei de menjador. 

Des de l’escola es vetlla perquè el servei sigui el més adient possible per mitjà de la 

comissió de menjador. 

 

Gestió del menjador: 

El menjador disposa de cuina pròpia amb personal que s’encarrega de gestionar 

l’elaboració del menjar.  

Hi ha a més un equip de monitoratge que atén l’alumnat al temps del migdia. 

L’AMPA del centre és la responsable de la gestió del servei, amb la col·laboració del 

Consell Escolar. 

La comissió de menjador (amb participació de professorat, famílies i representants de 

l’empresa), s’encarrega de fer el seguiment sistemàtic del servei. 

 

Objectius del servei: 

1. Educar l’alumnat en hàbits i valors a l’estona de dinar, d’acord amb el PEC. 

2. Aconseguir una alimentació equilibrada, variada i moderada. 

3. Fer de l’estona de menjador un temps el més relaxat possible, perquè els nens i 

nenes puguin encarar la tarda amb energia. 

 

Projecte educatiu del menjador: 

L’elaboració del projecte educatiu del menjador és responsabilitat de l’empresa 

adjudicatària del servei, que l’haurà d’elaborar-lo d’acord amb el PEC i els criteris 

establerts des de la comissió de menjador. 

 

Responsabilitats de l’equip de monitoratge: 

L’equip de professionals que s’encarreguen d’atendre i custodiar l’alumnat tenen les 

següents responsabilitats: 

1. Tenir cura que la canalla inici l’àpat en correctes condicions higièniques, utilitzi els 

estris de menjar de manera adient, mantingui un to de veu adequat, sigui el més autònom 

possible i respecti les persones i el material que l’envolten. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola La Garalda  
 
C\ Riera Boter 12  

08780 Pallejà 

Telf. 93 663 04 43 i Fax. 93 663 36 85 

 

66 

2. Controlar l’assistència de l’alumnat. 

3. Mantenir un bon nivell d’informació amb l’equip de mestres i les famílies. 

4. Planificar les activitats del menjador d’acord amb el PEC i el PLC. 

 

Responsabilitats de la coordinació: 

1. Integrar-se a la comissió de menjador. 

2. Preveure tots els aspectes del servei que requereixin coordinació amb el centre. 

3. Centralitzar i distribuir eficientment la informació del servei entre l’equip de monitors/-es 

i el centre, i també entre l’empresa i l’escola. 

 

Relació amb les famílies: 

Es realitzarà un informe trimestral de cada alumne/-a, amb l’alumnat de P3, a més durant 

tot el curs es passarà informació diàriament a la famílies. 

Les monitores /rs  i la coordinadora faran servir l’agenda per informar de qualsevol 

incidència important a les famílies, tret de quan es tracti de temes urgents que requereixin 

l'ús del telèfon (malalties o accidents). 

 

Cobrament a les famílies 

Se n’encarrega l’empresa adjudicatària del servei. La coordinació del servei farà un 

seguiment d’aquest aspecte i atendrà possibles dubtes i/o reclamacions de les famílies. 

 

 

Programa de menús i activitats 

L’empresa és la responsable de fer-los arribar pel mitjà que s’hagi acordat a les famílies 

usuàries, amb l’antelació suficient. 

 

 

Al·lèrgies, intoleràncies i altres particularitats 

Per tal d’aconseguir que els nens i nenes tinguin una alimentació equilibrada, variada i 

moderada, l’empresa fa una previsió de menús sota la supervisió d’un/-a dietista que 

acompleixi aquests objectius. 
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L’alumnat que presenta alguna intolerància i/o al·lèrgia ha d’aportar el corresponent 

informe del metge i s’evitarà que ingereixi els aliments que correspongui, substituint-los 

per uns altres de similars característiques per tal mantenir l’equilibri dietètic. 

 

Així mateix, els casos de dieta astringent han de respondre a indisposicions de l’alumnat. 

 

Migdiada a P3 

Els nens i nenes de 3 anys, atenent al seu nivell maduratiu que en la major part dels 

casos ho requereix, tenen una estona després de dinar per poder descansar i aconseguir 

així que les tardes a l’escola els resultin el més agradables possible. 

 

Per fer la migdiada disposen d’un espai (aula de psicomotricitat) i llitets. 

 

Si alguna família considera que aquest hàbit no resulta saludable pel seu fill/-a haurà 

d’aportar un informe del/la pediatra que desaconselli la migdiada del nen/a. 

 

17.2 Activitats Extralectives 

  

Com a complement a les activitats educatives que es realitzen a l’escola, l’AMPA ofereix 

la possibilitat d’ampliació extralectiva, amb una oferta que varia en funció de la seva 

disponibilitat i la demanda de les famílies. 

 

L’AMPA contracta una empresa que gestiona el servei sota la supervisió del Consell 

Escolar i la Comissió. 

 

La normativa proposada seguidament té la funció de regular el funcionament d’aquestes 

activitats amb la finalitat que es desenvolupin amb uns criteris clars de qualitat i eficiència. 

 

Responsabilitats de les famílies de l’alumnat 
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Les activitats han de comptar amb la conscienciació de les famílies respecte el seu valor 

educatiu. És convenient que els/les alumnes estiguin motivats/des per allò que fan, per tal 

que siguin aprofitades al màxim, i la canalla gaudeixi amb la seva realització. 

 

La família és responsable a més, de recollir l’alumnat puntualment al finalitzar 

l’extralectiva, en cas contrari es procedirà com en el cas dels retards al final de l'horari 

escolar. 

 

Responsabilitats del monitoratge 

El monitoratge té la responsabilitat de custodiar l’alumnat des de final de les classes fins a 

l’acabament de l’activitat. Cal que porti un registre d’assistència. 

 

Els monitors/-es recullen l’alumnat a les aules al final de les classes. 

 

Per tal que les famílies estiguin informades de l’aprofitament i seguiment de les 

extraescolars els monitor/-es faran un informe al Nadal i un altre al final de curs. 

 

Els monitors/es comunicaran a l’AMPA i a la coordinadora d’extraescolars, qualsevol 

problema que es produeixi durant el desenvolupament de l’activitat, ja sigui de 

comportament d’algun alumne, ja sigui d’una altra mena. 

 

17.3  Servei d’acollida matinal 

L’AMPA ofereix a aquelles famílies que ho necessiten un servei d’acollida, des de les 8:00 

h fins a l’hora d’entrada a l’escola. 

Aquest servei es fa mitjançant la gestió d’una empresa del sector. 
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ANNEX 1 

 

PAGAMENT DESPESES MATERIAL I LLIBRES 

Les quotes de material i de llibres hauran de ser abonades segons les indicacions que apareixen a la circular 

corresponent, lliurada a les famílies amb suficient antelació, i sempre abans de la finalització del termini 

indicat (excepte en els casos excepcionals pactats prèviament amb Direcció). 

Condicions generals: 

- El no pagament de la quota implicarà que els alumnes no rebin els llibres ni el material de l’escola i 

seran les famílies qui s’encarreguin de subministrar tant els llibres com el material.   

- El dret a fer sortides i/o colònies o activitats al centre per part de personal extern que suposin un 

cost extraordinari, queda sotmès al pagament previ de la quota de material escolar. En cas que 

s’hagi fet algun pagament d’aquest tipus d’activitat i resti pendent el pagament de la quota de 

material, aquest import passarà automàticament a disminuir o liquidar la quota pendent de 

material escolar. 

Els casos excepcionals pactats amb direcció s’hauran de complir tant en els terminis com en els imports 

pactats. En cas que no es compleixin aquests terminis, aquest acord excepcional serà automàticament 

rescindit i passaran a aplicar-se les condicions generals. 

 

PAGAMENT DE SORTIDES I/O COLÒNIES I ACTIVITATS AL CENTRE PER PART DE PERSONAL EXTERN QUE 

SUPOSIN UN COST EXTRAORDINARI. 

Les quotes de sortides i/o colònies o activitats al centre per part de personal extern que suposin un cost 

extraordinari,  hauran de ser abonades segons les indicacions que apareixen a la circular corresponent 

lliurada a les famílies amb suficient antelació, i sempre abans de la finalització del termini indicat. En cas 

contrari, l’alumne/a perdrà el dret a realitzar l’activitat o activitats corresponents.  

Aquestes condicions generals seran aplicades a tot l’alumnat excepte en casos excepcionals pactats 

prèviament amb Direcció. 

Els casos excepcionals pactats amb la Direcció del Centre s’hauran de complir tant en els terminis com en 

els imports acordats. En cas que no es compleixin aquests terminis,  l’acord excepcional serà 

automàticament rescindint i l’alumne/a perdrà el dret de realitzar l’activitat o activitats pendents de 

pagament.  

 

Consell Escolar 16/06/2016 
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ANNEX 2 

 

 

 
Extracte de l’article 37 de la Llei 12/2009, 10 de juliol, i de l’article 25 del Decret 

102/2010, de 3 agost, d’autonomia dels centres educatius: 
 

 
 

FALTES DE PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA A 
L’ESCOLA 

 
 

 
MESURA CORRECTORA 

 
MESURES CORRECTORES 

PREVISIBLES 

 
De puntualitat d’entrada a l’escola i/o 
assistència 
 
 

 
A/B 

 
A       El conserge acompanyarà a  
l’alumne     fins la   classe (Infantil) 
 
B      Permanència a la biblioteca 
fins a l’inici de la classe següent 
amb la notificació escrita a la 
família (Primària) 
 
C     Comunicació/ justificació 
escrita de la família al tutor/a. 
 
D    Comunicació Serveis Socials de 
l’Ajuntament (protocol 
d’abssentisme).   
 
 

 

PRIMÀRIA: En cas que els alumnes  tinguin 5 faltes de puntualitat i/o assistència 
(per trimestre) s’activarà la mesura correctora D 
 

 
 

Actuacions que alterin el desenvolupament 
normal de l’activitat del centre 

 

 
Mesura correctora 

 
Mesura correctora previsibles 

 
Arribar tard a la classe o a les aules 
especialitzades al finalitzar el pati o durant 
el dia, en els canvis de classe. 

 
P: 1, 2, 3 

 
 
 
1. Amonestació oral, 

CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE 
CONVIVÈNCIA I MESURES CORRECTORES QUE 

S’HAN D’APLICAR 
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 reconeixement, reflexió i 
descripció oral de la falta.  
 
 
 
2. Reconeixement, reflexió i 
descripció escrita i signada de la 
falta per l’alumne.  
 
 
 
3. Nota amb retorn signat de la 
família el dia següent.  
 
 
 
4. Notificació escrita per part 
del/la Director/a del centre amb 
possibilitat d’entrevista amb els 
pares/ mares/ tutors amb retorn 
signat de la família el dia 
següent. 
 
 

 
Oblidar-se sovint el material escolar a casa: 
bates, carmanyoles, estris personals d’aula, 
llibres i quaderns, agenda ... 
 
 

 
EI: 1 

P: 1, 2, 3 

 
Interrompre les classes: molestar, cridar 
l’atenció... 

 
EI: 1, 3 

P: 1, 2, 3 
 

 
Alterar la bona convivència al pati, al 
menjador i en altres espais del centre. 

 
EI: 1 

P: 1, 2, 3 
 
Mostrar una actitud passiva davant el 
treball escolar a l’aula. 

 
EI: 1 

P: 1, 2, 3 
 

No traspassar a les famílies i/o tutors les 
notes o informacions donades des de 
l’escola 

EI: 1 
P: 1, 2, 3 

 
 
Marxar de l’escola sense permís del 
mestre/a o pare/mare- tutor legal 

EI: 1 
P: 1, 2, 3 

 
 
No complir amb la presentació dels deures. 

 
CM i CS * (protocol 

específic adjunt) 
 

 
Reiteració de faltes* o falta molt greu 
 
 

 
EI: 3, 4 

P: 4, 5, 7, 8 
 

 
 
 

 
*INFANTIL i PRIMÀRIA.   Es considera com a reiteració de faltes:  3 faltes lleus suposen 1 
falta greu. 
 
- Si es comet una falta greu a l’hora del menjador o en activitats extraecolars  
s’aplicarà la suspensió del dret d’assistència al menjador o activitats extraescolars per un 
període màxim d’ 1 mes. 
- Si hi ha una reiteració de faltes greus (apartats conductes contràries a les normes de 
convivència), dins l’horari escola, a l’alumne se li suspendrà el dret a assistir  a determinades 
classes per un període de temps  no superior a 5 dies. L’alumne haurà de romandre al centre, 
efectuant treballs acadèmics que se li encomanin per evitar la interrupció en el procés 
formatiu.  
 
 
 

 
Faltes de respecte/agressions verbals, 

físiques i/o psíquiques cap a altres membres 
de la comunitat educativa 

 
 

Mesura correctora 

 
 

Mesures correctores previsibles 
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Faltes de respecte a qualsevol persona de 
la comunitat educativa (alumnat, mestres, 
monitors/es, personal no docent, pares i 
mares, ...) 
 

 
EI: 1 

P: 1, 2, 3 

 
 
 
5. Realització de tasques 
educatives per a l’alumne 
encaminades a la reparació dels 
danys causats. 
 
6. Reparació econòmica o física 
dels danys causats. 
 
7. Suspensió del dret a poder 
participar en les sortides i/o 
colònies escolars. 
 
8. Obertura d’un expedient 
disciplinari a través de la 
Comissió de Convivència del 
Consell Escolar 

 
Agressió verbal, física o psíquica contra 
qualsevol persona de la comunitat 
educativa. 
 

 
EI: 1 

 P: 1, 2, 3 

 
Falsificació de signatures i/o engany 
premeditat. 
 

 
P: 2, 3 

 
Conductes de risc que posin en perill la 
pròpia integritat i/o la dels altres. 
 

 
EI: 1, 4  
P: 2, 3 

 
 
Reiteració o falta molt greu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
EI: 4, 5, 7, 8 
P: 4, 5, 7, 8 

 

 
El deteriorament del material i/o els 
espais del centre 
 

 
Mesura correctora 

 
Trencar, fer malbé intencionadament, 
qualsevol infraestructura o dependència del 
centre. 
 

 
EI: 1, 3, 5, 6  

P: 1, 2, 3, 5, 6 

 
Fer malbé materials del centre o de 
qualsevol persona com a conseqüència 
d’una actitud incorrecta. 
 

 
EI: 1, 3, 5, 6  
P: 1,2,3,5,6 

 

 
Furts o robatoris. 
 

 
EI: 1, 3, 6, 7 
P: 2,3,5,6,7 

 
Reiteració o falta molt greu. 
 

 
EI: 5, 6, 7 

P: 4,5,6,7,8 
 

 

*INFANTIL i PRIMÀRIA:   Considerem com a reiteració de faltes, 3 faltes lleus suposen 1 
falta greu  
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PROTOCOL DEURES: ALUMNAT DE C. MITJÀ I C.SUPERIOR (3r, 4t, 5è i 6è)  

Amb l’objectiu d’educar en la responsabilitat i el compromís personal vers les tasques escolars, s’estableix 

un protocol , pel tractament dels deures en l’alumnat dels Cicles Mitjà i Superior:  

• Les tres primeres vegades que un/a alumne/a no presenti els deures de qualsevol àrea o especialitat, 

tindrà un avís/amonestació oral.  

 

• La quarta vegada que un/a alumne/a no presenti els deures, el tutor o especialista, escriurà una nota a 

l’agenda, a la pàgina del dia en curs i les famílies l’hauran de retornar signada l’endemà.  

 

• Cinc notes escrites a l’agenda suposaran una reincidència de faltes lleus i, per tant, esdevindrà una falta 

greu, amb un primer comunicat escrit des de la Direcció del centre. L’alumnat amb 5 faltes per 

l’incompliment de deures restarà una setmana a la biblioteca fent tasques escolars durant l’estona del pati.  

 

• Si l’alumne/a persisteix en la seva actitud passiva, distreta o desinteressada i continua sense fer els 

deures i arriba a les 10 faltes, esdevindrà una segona falta greu. L’alumnat amb 10 faltes, restarà una 

setmana a la biblioteca fent tasques escolars durant l’estona del pati i es quedarà sense fer una sortida 

escolar a determinar pel tutor/a. 

 

 • Si l’alumne/a arriba a la 15a falta, suposarà un tercer comunicat de falta greu i restarà una setmana a la 

biblioteca fent tasques escolars durant l’estona del pati i no podrà assistir a les colònies escolars 

programades. 

 

 

La Direcció del Centre 
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