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INTRODUCCIÓ
L’escola Lanaspa-Giralt ha volgut plasmar en aquest document les seves normes d’organització i
funcionament tenint el suport de tota la Comunitat Educativa i basant-se amb la legislació vigent del
Departament d’Ensenyament. Aquest document pretén ser un instrument per millorar el funcionament
de l’escola, per això estableix una normativa de funcionament que regula tots els aspectes i criteris de
manera clara i entenedora per assolir un bon funcionament de l’escola.
Aquesta normativa, les NOFC, estableix el conjunt de normes, compromisos, deures, drets, obligacions i
organització de l’escola i és per això que obliga a tots els membres de la Comunitat Educativa a respectar
i acomplir el seu contingut.
Aquestes Normes seran d’obligat compliment per tota la Comunitat Educativa (alumnat, professorat,
pares, mares, tutors, personal vinculat a l’escola, com monitors, o personal no docent) o empreses
vinculades a la nostra comunitat educativa (empresa de menjador, neteja, ... i totes aquell personal que
en el futur tingui una connexió o lligam amb l’escola).
L’àmbit físic de desenvolupament i d’aplicació d’aquesta normativa serà a la pròpia escola, així com també
en el lloc, espai on es desenvolupin les activitats educatives, complementàries o extraescolars o bé en
qualsevol indret (inclou fora del territori nacional) on es desplaci la comunitat educativa de la nostra
escola.
Aquest Document és un instrument flexible i viu que ens permet adaptar-lo a la situació real de l’escola
afavorint-ne un bon funcionament i ajustar-lo a les nostres necessitats, sense obviar el marc normatiu
del Govern de Catalunya.
Les Normes d’Organització i funcionament de l’escola estan relacionades amb els principis, valors,
actuacions, objectius i criteris educatius recollits i determinats en el Projecte Educatiu del Centre.
MISSIÓ
L’escola Lanaspa-Giralt és un centre públic d’educació infantil i primària d’una línia, situat al centre de la
ciutat de Terrassa, basant-se en el seu Projecte Educatiu de Centre promou una educació integral on cal
desenvolupar totes les dimensions de la persona, on eduquem ciutadans i ciutadanes que pensin, actuïn
i tinguin en compte els altres, de qualitat on desenvolupem l’àmbit físic, intel·lectual i social, compromesa
amb la societat, amb valors basats en la llibertat, la solidaritat, la tolerància, la inclusió, el respecte, la
intel·ligència emocional i l’empatia, fonamentals per desenvolupar la responsabilitat i la capacitat
d’autonomia necessaris per ser persones. Tots aquests principis dins d’un marc de coeducació, catalanitat,
laïcitat, pluralisme i en defensa dels valors democràtics.
VISIÓ
El centre educatiu Lanaspa-Giralt es sent i es veu com una escola pública de qualitat, innovadora, plural,
inclusiva, l’escola potencia un clima acollidor, solidari, integrador, tenint en compte en tot moment el
Projecte de Col·laboració amb l’escola d’Educació Especial Crespinell, socialitzadora, equitativa,
formadora, creativa, respectuosa amb l’entorn, plurilingüe, catalana, amb autonomia pròpia que
fomenta la participació i la responsabilitat de tothom.
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ELS VALORS
L’escola Lanaspa-Giralt pretén crear i fomentar en l’alumnat uns valors propis d’una societat democràtica
i lliure, respectuosa amb l’entorn i amb les persones que ens envolten. Per això fomenta la
responsabilitat, la participació, l’esperit crític, creatiu, l’autoestima, la confiança en un mateix, la
positivitat, l’empatia, saber valorar i acceptar als altres pel què són, com són, fomentar-la cultura de
l’esforç tant individual com de grup, actuar amb coherència, despertar l’esperit i la necessitat d’aprendre
i gaudir de l’aprenentatge, la solidaritat, la cooperació, la col·laboració, saber compartir, la capacitat de
dialogar i de comunicar-se per assolir els objectius proposat per un mateix, la sensibilitat com motor de
comprensió davant de discriminacions i/o injustícies, la socialització amb la resta de la comunitat
educativa, despertar el sentiment de pertànyer a un grup, a una escola, a una societat, fomentar el
respecte dels drets humans, dels infants, dels animals i la natura.
En la seva elaboració hi ha participat el claustre de professor i els membres del Consell Escolar.
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1. APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC
1.1REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC
L'estructura d'organització i de gestió ha de permetre i facilitar, en el marc del Projecte Educatiu de
l’escola:
a) L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica de l’escola.
b) La definició dels seus objectius metodològics.
c) L'assoliment dels objectius didàctics, pedagògics, metodològics dels ensenyaments que s’hi
imparteixen.
d) L’adequació dels objectius a les necessitats de l'entorn i context sociocultural.
e) La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i l’exercici dels drets i deures
dels membres que la componen.
f) La millora del processos d'ensenyament i aprenentatge i d’avaluació dels alumnes.
g) La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent.
h) L’organització i adscripció del professorat als cicles es detallarà en el Pla General Anual del centre i es
basarà en aquesta normativa.
1.2 RETIMENT DE COMPTES
El PEC és un document marc de l’escola, on es reflexa l’essència de l’escola, és l’instrument que guia el
centre cap assolir els seus objectius, per això es tracta d’un document on es determina els eixos
fonamentals de l’escola.
El PEC es va aprovar en el Claustre de professor i posteriorment en el Consell Escolar, les modificacions
que es facin en el futur o s’afegeixin s’hauran de consensuar en el Claustre i en el Consell Escolar.
Cada curs escolar es planificarà el Pla General Anual on es concretaran uns objectius, unes estratègies i
unes activitats, sempre relacionades amb el projecte de direcció, el PEC i els Acords de Coresponsabilitat,
acabat cada curs s’haurà de fer una memòria on s’analitzarà i s’avaluarà el Pla General Anual i la
planificació anual dels acords de coresponsabilitat o d’altres projectes a realitzar.
Els projectes aprovats en el claustre i en el consell escolar, se n’haurà de fer una memòria valorativa.
Els acords de coresponsabilitat que es puguin dur a terme amb l’Administració, seran proposats per la
direcció amb la col·laboració del claustre i aprovats pel Consell Escolar.
Es nomenarà un grup impulsor, format per l’equip directiu i membres del claustre, que guiarà, gestionarà
i farà el seguiment de l’acord establert. El retiment de comptes dels acords de coresponsabilitat el farà el
grup impulsor davant de l’administració corresponent i n’informarà al claustre i al Consell Escolar.
APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC
El PEC va ser aprovat en el Claustre de Professors i posteriorment en el Consell Escolar. La vigència del
PEC serà d’un màxim de 10 anys; durant el seu període de vida, caldrà fer les modificacions i revisions
oportunes per actualitzar-lo a les necessitats de cada moment ja sigui per vincular-lo al nou Projecte de
Direcció o a canvis legislatius o d’altres, com peticions del claustre de professorat o del Consell Escolar,
aprovant les revisions realitzades en el claustre de professors i al Consell Escolar amb els 2/3 parts dels
seus membres.
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2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE
FINALITATS DE L'ESTRUCTURA D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
L’estructura d’organització i gestió ha de permetre i facilitar dins del marc del Projecte Educatiu de
l’escola:
a) L’autonomia de gestió organitzativa i pedagògica de l’escola.
b) Desenvolupar els objectius pedagògic i metodològics establerts en el Projecte Educatiu per millorar
els processos d’ensenyament i aprenentatge.
c) Fomentar la investigació, innovació i la formació del professorat.
d) Fomentar l’ús de les Noves tecnologies tot integrant-les en les diferents àrees.
e) Crear en l’alumnat uns valors propis d’una societat democràtica i lliure, respectuosa amb l’entorn i
amb les persones que ens envolten.
f) Fomentar en el nostre alumnat la cultura de l’esforç per assolir els objectius proposats.
g) Despertar en l’alumnat la il·lusió per aprendre, gaudint dels aprenentatges que es realitzin.
h) Entendre la diversitat social o intel·lectual com un enriquiment personal i un creixement d’un mateix.
i) Fomentar la inclusió de totes les persones sense diferència de sexe, religió, ètnia, llengua o capacitat
intel·lectual.
ESTRUCTURA D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
Formada per:
 Els òrgans de govern, unipersonals i col·legiats
 Òrgans de coordinació
 Professorat tutor
 Professorat especialista
 Comissions
2.1 EQUIP DIRECTIU (DAC 102/2010 ART. 35)
a) Els Òrgans de govern de l’escola vetllaran perquè es desenvolupin i es portin a terme els objectius
proposat en el PEC, Projecte de Direcció, Acords de Coresponsabilitat, Pla Anual, Projecte Plurilingüe
de Centre, ... d’acord amb el principis constitucionals, Llei d’Educació, i les disposicions i normatives
vigents per millorar la qualitat de l’ensenyament.
b) L’Equip Directiu garantirà i dinamitzarà, en el seu àmbit competencial, l’exercici dels drets reconeguts
a l’alumnat, professorat, famílies i personal d’administració, serveis, monitoratge, i d’altre personal
que puguin intervenir en la vida escolar dins i fora del centre i així com també, vetllarà pel compliment
dels seus deures.
c) L’Equip Directiu afavorirà la participació efectiva de tots els membres de la Comunitat Educativa en
la vida de l’escola, en la seva gestió i avaluació, garantint una participació democràtica de la
Comunitat Educativa.
d) El nomenament de l’Equip Directiu i les seves funcions estan definides en marc legal vigent i es
portarà a terme segons la Llei d’Educació vigent.
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2.1.1 COMPOSICIÓ
L’Equip Directiu està format pel Director o Directora, el/la Cap d’Estudis i el Secretari o Secretària.
2.1.2 FUNCIONS
a) L’Equip Directiu és l’òrgan executiu de govern de l’escola Lanaspa-Giralt.
b) L’Equip Directiu ha de treballar de manera coordinada en el desenvolupament de les seves funcions
per afavorir la consecució del objectius proposats i aplicar la normativa establerta.
c) Els membres de l’Equip Directiu són responsables de la gestió i organització del centre, de
desenvolupar el Projecte de Direcció vinculat al Projecte Educatiu. En aquesta funció, el director o
directora, juntament amb el/la Cap d’Estudis i el secretari o Secretària, elaboraran o revisaran la
documentació pertinent ( NOFC, PE, Projecte de convivència, Acords de Coresponsabilitat, ...),
s’elaborarà el Pla Anual, i es realitzaran les memòries necessàries pel retiment de comptesa
l’estament establert per la llei vigent, d’aquesta manera s’afavoreix la participació de la comunitat
educativa en l’avaluació interna i externa de l’escola.
d) L’Equip Directiu fomentarà i coordinarà la participació de tota la comunitat Educativa a través de
diferents iniciatives, propostes, objectius reflectits al Projecte Educatiu, al de Direcció o el Pla Anual
o en d’altre documentació de l’escola.
e) L’Equip Directiu proposarà mecanismes d’avaluació de les diferents activitats i projectes que es
desenvolupin a l’escola, així com també col·laborarà en les avaluacions externes del seu
funcionament.
f) És funció de l’equip Directiu adoptar les mesures necessàries per a l’execució de les decisions del
Consell Escolar i del Claustre de Professors en l’àmbit de les seves competències.
g) L’Equip Directiu establirà criteris generals pel desenvolupament del currículum de l’escola.
h) L’Equip Directiu marcarà els criteris per la elaboració del pressupost anual.
i) L’Equip directiu vetllarà per crear un clima d’harmonia, de cooperació, de treball que ens condueixi
cap les bones pràctiques.
2.1.2 MECANISMES DE TRASPÀS D’INFORMACIÓ EN ELS CANVIS D’EQUIP DIRECTIU
En acabar un mandat, l’Equip Directiu sortint, informarà detalladament al nou Equip Directiu de la
situació en la qual deixa tota la part organitzativa i de gestió del centre seguint els passos establerts que
marca la normativa vigent.
2.2 ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ (DAC102/2010 ART. 30.1)
2.2.1 DIRECTOR/A (DAC 102/2010 ART. 31.3 I 44)
El director o directora de l’escola Lanaspa-Giralt representa en el seu centre l’administració, i ha de
desenvolupar les funcions que se li atribueixen a la Llei d’Educació. El seu nomenamenti funcions estan
definides a l’article 142 i 143 de la LEC (Llei d’Educació de Catalunya) i en el Decret d’Autonomies de
Centres 102/2010.
El Director o Directora de l’escola Lanaspa-Giralt és responsable de l’organització, de la gestió, del
funcionament de l’escola, d’assolir els objectius del Projecte Educatiu del Centre, reflectits en el Projecte
de direcció i de l’administració del centre, n’exerceix la direcció pedagògica n’és el cap del personal, així
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com també ha de retre comptes davant al Consell Escolar i l’Administració Educativa que a la vegada
avalua la gestió directiva i el funcionament de l’escola. (LEC 147,7).
El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, té 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 o directora, en l’exercici de les seves funcions, és l’autoritat competent per a defensar l’interès
superior de l’infant.
FUNCIONS DEL DIRECTOR O DIRECTORA
a) Exercir la representació de l’Administració Educativa en el Centre
b) Representar tota la Comunitat Educativa del centre
c) Recollir i traslladar els propòsits i necessitats de l’escola a l’Administració educativa o competent i, a
la vegada, vehicular al centre els objectius i les prioritats de l’Administració.
d) Liderar les propostes de revisió, modificació i adequació de la documentació del centre, Projecte
Educatiu, Pla de convivència, Projecte Plurilingüe.
e) Liderar i proposar la realització de la documentació proposada per l’Administració.
f) Vetllar pel desplegament, concreció i compliment del currículum d’acord amb el Projecte Educatiu.
g) Coordinar, orientar, dirigir totes les activitats docents i no docents de l’escola. Vetllar per l’elaboració
de la Programació Anual.
h) Formar part del grup impulsor dels Acords de Coresponsabilitat, dur-los a terme i d’acord amb els
indicadors de progrés, fer-ne l'avaluació.
i) Garantir l’aplicació i compliment de la Carta de Compromís educatiu, del Projecte de Convivència, del
Projecte Plurilingüe, de l’acció tutorial, aplicar els plantejaments de coeducació, d’inclusió referits en
el Document de l’Atenció a la Diversitat i al Projecte de Col·laboració Lanaspa-Crespinell ( Projecte
que fa referència a la col·laboració en el desenvolupament d’activitats amb l’escola d’Educació
Especial Crespinell), així com la resta de documents que s’hagin de realitzar en el futur ja siguin
proposats des del Departament d’Educació o d’altres estaments de l’Administració.
j) Presidir el Consell Escolar, el claustre de professors i els actes acadèmics del centre.
k) Elaborar l’ordre del dia de les reunions de Claustre, Consell Escolar, Consell de Direcció i Equip de
Coordinadors.
l) Prendre les decisions oportunes i necessàries, debatre-les i aprovar-les, si s’escau, en el Consell
Escolar o Claustre.
m) Com a cap de personal, el director o directora ha de supervisar el compliment l’horari del professorat
i de la resta de personal no docent que intervé a l’escola.
n) Proposar el nomenament del /la Cap d’Estudis, el /la Secretària i Coordinadors.
o) Revisar conjuntament amb la/el Cap d’estudis i coordinadors de cicle els expedients acadèmics.
p) Visar els certificats i documents del Centre.
q) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta en la normativa vigent.
r) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o secretària del
centre.
s) Revisar, autoritzar les despeses i ordenar els pagaments i supervisar els pressupostos i les liquidacions
anuals.
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t) Proposar d’acord el Projecte Educatiu i de Direcció la relació de llocs de treball i crear els perfils
necessaris en relació als projectes.
u) Garantir que el Català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de comunicació de
l’escola.
v) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent ( pot comportar l’observació
docent dins l’aula) o d’altre personal destinat al centre.
w) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries
corresponents.
x) Establir els canals de relació amb l’AMPA.
y) Contractar béns o serveis dins els límits establerts per l’Administració.
RESPONSABILITATS DEL DIRECTOR O DIRECTORA
a) Supervisar i controlar el funcionament les activitats del centre i si s’escau analitzar-les o debatre-les
a l’estament pertinent ( cicle, coordinació, claustre o Consell Escolar)
b) Revisar i actualitzar el Projecte Educatiu del Centre, així com també tota la documentació que
s’escaigui.
c) Mantenir i garantir el Projecte de Col·laboració amb l’escola D’Educació Especial Crespinell.
d) Impulsar els mitjans de comunicació i difusió de la informació que implica a la Comunitat Educativa.
e) Assignar cicle i curs a cada professor tenint en compte les necessitats de l’escola i de l’alumnat.
f) Vetllar per l’execució dels acords presos en els òrgans col·legiats.
2.2.2 CAP D'ESTUDIS (DAC 102/2010 ART. 32)
Correspon al /la Cap d’Estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del centre,
la seva organització i coordinació, sota el comandament del Director o Directora de l’escola.
El seu nomenament i les seves funcions estan definides a l’article 32 del Decret 102/2010 del Decret
d’Autonomia de Centres.
FUNCIONS DEL/LA CAP D’ESTUDIS
a) Coordinar les activitats escolars reglades, les activitats escolars complementàries i dur a terme
l’elaboració de l’horari escolar, la distribució de grups, d’aules i altres espais docents segons el tipus
d’activitat acadèmica, escoltat el claustre.
b) El Director o Directora nomenarà el /la Cap d’Estudis com a responsable de l’organització pedagògica
de l’escola pel que fa a currículum, horaris del professorat i de les guàrdies, plans educatius i la
documentació o projectes que s’escaiguin.
c) Substituir el Director o Directora en cas d’absència.
d) Coordinar, presidir i convocar les reunions d’avaluació de l’alumnat de l’escola.
e) Coordinar la programació de l’acció tutorial del centre i fer-ne el seguiment.
f) Serà responsable de totes aquelles funcions que li siguin encomanades, atorgades o atribuïdes pel
Director o Directora o pel Departament d’Ensenyament.
g) Coordinar i vetllar per l’execució de les activitats de caràcter acadèmic del professorat i l’alumnat
planificades en el Pla Anual de l’escola.
h) Supervisar el control de faltes de l’alumnat.
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FUNCIONS ESPECÍFIQUES DEL/LA CAP D’ESTUDIS
a) Coordinar els actes acadèmics amb els diferents òrgans unipersonals de govern de l’escola i el claustre
de professors i, si s’escau, les activitats extraescolars amb la col·laboració del Consell Escolar i l’AMPA.
b) Coordinar l’orientació escolar de l’alumnat en relació al Projecte Educatiu del Centre i la Programació
Anual
c) Coordinar els Suport individual i personalitzat.
d) Afavorir la convivència de l’escola i garantir el procediment establert en aquestes Normes
d’Organització i Funcionament.
e) Substituir el Director o Directora en cas d’absència. Coordinar les relacions amb els serveis Educatius
del Departament d’Educació, de Recursos i amb els Equips d’assessorament Psicopedagògics.
f) Coordinar l’elaboració i actualització del Projecte Curricular de Centre i vetllar per les adequacions
curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada
alumne, especialment d’aquells que presentin necessitats educatives especials, vetllant per la
col·laboració i participació de tot el professorat de l’escola.
g) Vetllar perquè es dugui a terme el procés d’avaluació d’aprenentatge de l’alumnat en relació amb els
objectius generals de cada àrea i etapa i amb els criteris fixats pel claustre de professors en el projecte
curricular de centre.
h) Vetllar per la coherència, adequació en la selecció dels llibres de text o material didàctic i pedagògic
que s’utilitzi a l’escola.
i) El/la cap d’estudis ha de formar part de la Comissió de Socialització.
j) Coordinar les accions d’investigació, innovació educatives, participació en projectes, en la formació o
reciclatge del professorat.
ABSÈNCIA DEL CAP D’ESTUDIS
En cas de malaltia o absència prolongada del/la Cap d’Estudis, el Director o Directora redistribuirà les
seves funcions entre la resta de membres de l’Equip Directiu i els òrgans unipersonals de coordinació.
2.2.3 SECRETARI/ ÀRIA (DAC 102/2010 ART. 33)
Correspon al Secretari o Secretària portar a terme la gestió econòmica i administrativa del centre
supervisada pel Director o Directora de l’escola, també és responsable de la gestió dels recursos materials,
de la conservació i manteniment de les instal·lacions, adquisició de nous recursos, gestionar l’inventari,
entre d’altres.
El seu nomenament i les seves funcions vénen definides a l’article a l’article 33 del Decret 102/2010 del
Decret d’Autonomia de Centres.
FUNCIONS DEL SECRETARI O SECRETÀRIA
a) Exercir de Secretari o Secretària dels òrgans col·legiats de govern de les reunions que celebrin i
aixecar les actes corresponents a cada sessió.
b) Planificar, programar i coordinar les tasques administratives i de gestió atenent al calendari escolar i
a la programació anual del centre.
c) Estendre els certificats, certificacions i documentació oficials de l’escola amb el vist-i-plau del Director
o Directora del centre.
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d) Tenir cura de la comptabilitat derivada de la gestió econòmica de l’escola, elaborant i custodiant la
documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes en entitats financeres conjuntament amb el
Director o Directora de l’escola i, si fos necessari, de la coordinació del menjador i del transport
escolar.
e) Elaborar anualment el pressupost del centre.
f) Confegir i mantenir actualitzat l’inventari general del centre.
g) Vetllar per l’adequat manteniment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matrícula
de l’alumnat al centre, tot garantint la seva adequació a la normativa vigent.
h) Rebre i portar el control de les actes de qualificacions i d’avaluació de l’alumnat del centre.
i) Tenir cura dels expedients acadèmics dels alumnes, garantint que estiguin complets i diligenciats
d’acord amb la normativa vigent.
j) Ordenar el procés d’arxius dels documents del centre i garantir la unitat dels ma dels registres i
expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los.
k) Vetllar pel manteniment i conservació general de l’escola, de les seves instal·lacions, mobiliari i
equipament d’acord amb les indicacions del Director o Directora i les disposicions vigents. Tenir cura
de les reparacions o substitucions quan correspongui.
l) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, l’alienació i lloguer de béns
i als contractes d’obres, serveis i subministraments, d’acord amb la normativa vigent.
m) Serà responsable de totes aquelles funcions que li siguin encarregades pel Director o Directora del
centre atribuïdes per disposició del Departament d’Educació.
n) En absència del Director o Directora i del/la Cap d’Estudis, el Secretari o Secretària assumirà les
funcions de dirigir el centre, substituirà al Director o Directora.
ABSÈNCIA DEL SECRETARI O SECRETÀRIA
En cas de malaltia o d’absència perllongada del Secretari o Secretària, el Director o Directora redistribuirà
les seves funcions entre la resta de membres de l’Equip Directiu i els òrgans unipersonals de coordinació.
2.3 ÒRGANS COL·LEGIATS DE PARTICIPACIÓ
2.3.1 CONSELL ESCOLAR (DAC 102/2010 ART. 19.1.A, 27.3, 28.3, 45.5, 45.6, 46, 47)
El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat Escolar en el govern del Centre.
Les seves funcions estan descrites a l’article 148 de la LEC 12/2009 i la seva composició i funcionament
descrites als articles 45, 46, 47 del Decret 102/2010 d’Autonomies de Centres.
FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR
Correspon al Consell Escolar les següents funcions:
a) Aprovar el Projecte Educatiu del centre i les modificacions corresponents per una majoria de tres
cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la Programació general Anual del centre (Pla Anual) i avaluar-ne el desenvolupament i els
resultats.
c) Aprovar les propostes d’Acords de Coresponsabilitat, convenis i/o altres acords de col·laboració, de
l’escola amb altres entitats o institucions.
d) Aprovar les Normes d’Organització i Funcionament del Centre i les modificacions corresponents.
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Aprovar la Carta de Compromís.
Aprovar el Projecte de Convivència i les modificacions corresponents.
Aprovar el pressupost anual del centre i la liquidació.
Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del Director o Directora.
Intervenir en la resolució dels conflictes i, si s’escau, revisar les sancions dels alumnes.
Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i activitats
extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
l) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del
rendiment escolar.
m) Aprovar els criteris de col·laboració amb d’altres centres i amb l’entorn.
n) Qualsevol altra funció que se li atribueixi per les normes legals o vigents.
o) El Consell Escolar es reuneix preceptivament una vegada per trimestre i sempre el convoca el Director
o la Directora del centre o si ho sol·licita un terç dels seus membres. A més, s’ha de fer una reunió a
principi de curs i l’altra al finalitzar-lo.
p) La convocatòria dels plens de Consell Escolar s’ha de trametre per la presidència del Consell amb una
antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat i si
s’escau d’aprovació. El Consell Escolar es pot reunir en caràcter d’urgència, sense termini mínim de la
tramesa de la convocatòria, si tots els seus membres manifesten el seu acord.
q) Les convocatòries es faran via correu electrònic.
r) Quan en l’ordre del dia s’inclogui temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal de l’escola
que estiguin sota la responsabilitat immediata d’algun membre del claustre o de la Comunitat
Educativa del centre i no formi part del Consell Escolar, se’l podrà convocar a la sessió plenària per tal
d’informar del tema a tractar.
s) Les decisions del Consell Escolar es prenen per consens. Si no hi ha un acord, la decisió s’adopta per
majoria dels membres presents, llevat dels casos en què la normativa especifiqui una altra majoria
qualificada.
t) Pel que fa a les votacions i aplicant la llei 13/1989 de 14 de setembre sobre l’organització, procediment
i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya en els seus articles 27-34, s’acorda:
“Les votacions es faran en secret quan ho demani expressament la majoria absoluta dels assistents,
excepte quan les qüestions que s’hagin de tractar afectin als drets fonamentals que es recullen en
l’article 18.1 de la constitució, en el qual es garanteix el dret a l’honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge”.
El Consell Escolar aprova les seves pròpies normes de funcionament. En allò que aquestes normes no
estableixen o no estigui previst, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
El Consell Escolar actua com a ple.
COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR (ARTICLE 45 DEL DECRET 102/2010)





El Director o directora que el presideix
El/la Cap d’Estudis
Un representant de l’Ajuntament
Sis representants de professorat electes, triats pel Claustre.
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Cinc representants dels pares i mares elegits entre ells.
Un representant del sector pare/mares designat per l’AMPA.
Un representant del personal de l’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal. Es
considera personal PAS: la TEI, l’administrativa i el conserge.
El Secretari o Secretària no és membre del Consell Escolar però hi assisteix amb veu i sense vot i
exerceix la secretària del Consell.

ELECCIÓ I RENOVACIÓ
Si es produeix una vacant en el Consell Escolar, sigui del sector pare, mares, professorat o PAS, aquesta
serà ocupada per la candidatura més votada en les darreres eleccions i ocuparà la plaça fins el termini
final de la vacant substituïda. Si aquesta vacant no es cobrís per aquest procediment, la plaça quedaria
vacant fins les següents eleccions. Article 28.3 del Decret 102/2010
Els membres del Claustre i PAS poden ser substituïts abans del període de finalització a petició pròpia,
per canvi de centre, donant lloc a una vacant.
Els representants del sector Ajuntament i AMPA poden ser substituïts en finalitzar o començar el curs
escolar per nomenament d’una altra persona en nom i per delegació de l’entitat.
Els membres electes del Consell Escolar són elegits per un període de quatre anys i cada dos anys es
renova la meitat de cada sector.
COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR (ARTICLE 47 DECRET 102/2010)
El Consell Escolar té potestat per decidir la formació de les comissions de treball que consideri oportunes,
així com també eliminar-les si s’escau.
En el Consell Escolar hi ha formades les següents comissions:
COMISSIÓ
Permanent

Econòmica
(preceptiva)

Convivència

MEMBRES
President/a
Secretari/Secretària
Cap d’Estudis
Un representant del sector pares i mares
Un representant del sector professorat
President/a
Secretari/Secretària
Un representant sector pares i mares
Un representant del sector professorat
Representant de l’Ajuntament

FUNCIONS
Actuar per delegació del Consell
Escolar entre reunió i reunió d’aquest
òrgan. Elaborar propostes sobre
temes per presentar al consell escolar.
Control, supervisió i aprovació de
l’avantprojecte
del
pressupost
econòmic anual i de la seva execució i
de la liquidació anual de l’exercici
econòmic.

President
Impulsar la millora de la convivència
Secretari/Secretària
del centre, intervenir assessorant i
Dos representants del sector pares i proposant
mesures
mares
correctores/disciplinàries
quan
Dos representants del professorat
sorgeixin
conflictes
greus
de
convivència
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Menjador

Reutilització
socialització
llibres

President/a
Secretari/Secretària
Un representant del sector pares i mares
Un representant del sector professorat

i/o President/a
de Secretari/Secretària
Un representant del sector pares
Un representant del sector professorat

Supervisar el funcionament i
l’organització del Menjador de
l’escola.
Vetllar
perquè
l’empresa
adjudicatària compleixi les normes
del contracte pel que fa a les ràtios
personal ↔ nombre d’usuaris i a la
qualitat i quantitat dels aliments.
Organitzar, supervisar la gestió i
funcionament de la socialització i
reutilització de llibres.

2.3.2 CLAUSTRE DE PROFESSORS/RES (DAC 102/2010 ART. 29)
a) El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de
l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat
per tot el professorat i el presideix el Director o Directora de l’escola.
b) Tots els membres del claustre del professorat, amb independència de la seva situació administrativa,
són electors i elegibles com a representants del professorat al Consell Escolar del centre, amb l’única
excepció del professorat substitut, que no és elegible excepció del professorat substitut, que no és
elegible. En el cas que no es presentin candidatures, es procedirà a votar els membres del claustre i
seran triades les persones més votades.
c) És convenient que hi hagi un mínim d’un representant per cada un dels cicles i etapa Infantil.
FUNCIONS DEL CLAUSTRE DE PROFESSORAT
a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.
b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de elecció del director o
directora.
c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.
d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.
e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar.
g) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la programació
general del centre.
h) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, segons la normativa vigent.
i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
El Director o Directora pot convocar a les sessions de claustre del professorat, professionals d’atenció
educativa destinats al centre perquè informin en relació a l’exercici de les funcions establertes per les
lletres a, c, d, e, g i h de l’apartat anterior.
L'assistència a la reunió del claustre és obligatòria per a tots els seus membres. En cas d’absència s’ha
de justificar.

17

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT ESCOLA LANASPA-GIRALT

REUNIONS I FUNCIONAMENT
a) El claustre es reuneix mensualment amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el Director o la
Directora o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. En aquest cas, els sol·licitants hauran de
proposar l'ordre del dia i aportar la informació necessària sobre els temes a tractar, abans de les 48
hores de la celebració del Claustre. Els cicles, coordinadors, podran aportar punts a tractar a l’ordre
del dia, previ acord amb el Director o Directora i amb antelació a la data prevista de la reunió de
Claustre.
b) Els/les membres del Claustre seran convocats per escrit – preferentment via correu electrònic- al
menys amb 48 h. abans de la reunió, en un document amb l’ordre del dia. Llevat d’una convocatòria
amb caràcter d’urgència pel Director/directora, la qual cosa constarà a l’acta.
c) El quòrum necessari perquè el claustre segueixi el marc legal en la seva constitució serà de 2/3 dels
seus membres. S'esperarà un temps de 5 minuts després de l'hora de la convocatòria per determinar
si hi ha quòrum. La sessió es dissoldrà quan faltin més d'un terç dels seus membres.
d) De no haver-hi quòrum, el Claustre es constituirà en segona convocatòria 24 hores després de l'hora
assenyalada per la primera.
e) El Secretari o la Secretària del centre aixecarà acta de la reunió que, un cop aprovada, formarà part
de la documentació del centre.
f) Els acords s'adoptaran per consens, en cas de no arribar-hi, s’hauria de resoldre per votació i si la
proposta no obté la majoria absoluta, es repetirà la votació i s'aprovarà aquella que obtingui la
majoria simple, previ un torn de intervencions. Dirimirà els empats el vot del/la director/a. Tot acord
del Claustre és d’obligat compliment.
g) Pel que fa a les votacions, es podran realitzar a mà alçada o secreta en funció del tema a tractar i/o
la demanda dels membres del claustre en aplicació de la llei 13/1989 de 14 de desembre sobre
l’organització , procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya en els
seus articles 27-34 , s’acorda que:
“Les votacions es faran en secret quan ho demani expressament la majoria absoluta dels assistents,
excepte quan les qüestions que s’hagin de tractar afectin als drets fonamentals que es recullen en
l’article 18.1 de la constitució, en el qual es garanteix el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar
i a la pròpia imatge”.
h) L'ordre del dia dels claustres ordinaris constarà dels següents punts:
1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l'acta del/s claustre/s pendents d'aprovació.
2. Punts de l'ordre del dia a debatre.
3. Torn obert de paraules.
i) En cas que hi hagi alguna esmena, totes les observacions i rectificacions a les actes llegides es
consignaran en l'acta del claustre on s'efectuen.
j) En l'absència d'un/a mestre/a, el/la substitut/a oficial té dret a votar sempre i quan el titular no sigui
hi sigui present i el tema tractat no l’afecti directament.
k) Els membres del claustre que discrepin de l'acord majoritari podran demanar que consti en acta el
seu desacord quedant exempts de la responsabilitat legal que pugui derivar-se’n, però no de la seva
execució.
l) Tots els mestres poden fer ús de la paraula en el punt de l'ordre del dia a debatre, i també tenen dret
a exposar precs, formular preguntes i presentar propostes. Tota intervenció s'haurà de ajustar a la
proposta objecte del debat, expressant-se de forma correcta i evitant molestar el claustre o algun del
seus components.
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m) El Director o Directora podrà prendre part en els debats demanant torn de paraula com qualsevol
altre membre del claustre.
n) Exhaurides les intervencions reglamentàries, es procedirà a la votació, sense poder tornar a començar
el debat un cop conegut el resultat de la votació.
2.4 EQUIP DIRECTIU (LEC ART. 147; DECRET 102/2010 D’AUTONOMIA DE CENTRES, ART. 35)
a) L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres han de
treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones membres de
l’equip directiu la gestió del projecte de direcció.
b) L’equip directiu del centre està format pel Director o Directora, que el presideix, el o la Cap d’Estudis,
el Secretari o Secretària.
c) Els membres de l’Equip Directiu són responsables de la gestió del projecte de direcció establert per
l’article 144 de la LEC.
d) El director o directora pot delegar en els membres de l’equip directiu les funcions establertes pels
apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 142 de la LEC:
5b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el
projecte educatiu i garantir-ne el compliment.
5c) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del Projecte Plurilingüe i dels
plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments educatius
del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció.
6a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre.
7e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o la
secretària del centre.
e) Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l’equip directiu i del consell de
direcció. També li correspon l’assignació o la delegació de funcions a altres membres del claustre, i la
revocació d’aquestes funcions.
FUNCIONS DE L'EQUIP DIRECTIU
a) Assessorar el/la director/a en matèries de la seva competència.
b) Elaborar la programació general, el Projecte Educatiu, les NOFC, la memòria anual, el pla d’acollida
dels alumnes nouvinguts del centre.
c) Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els sectors en la tasca col·lectiva del
centre.
d) Establir els criteris per a l'avaluació interna del centre.
e) Impulsar i determinar el procediment d'elaboració i execució del pla d'avaluació interna.
f) Col·laborar amb l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció d'ensenyament o d’altres
estaments reguladors i/o segons la normativa vigent.
g) Elaborar, si escau, els Acords de Coresponsabilitat.
h) Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre
i) L'equip directiu impulsarà el treball cooperatiu i col·laborador dels seus membres com a model que
pretén que es desenvolupi també en els treball de tots els equips del centre.
j) Proposa els coordinadors previstos a l’escola.
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2.4 CONSELL DE DIRECCIÓ (DAC 102/2010 ART. 37)
L’Equip de Direcció està compost pel Director o Directora, el/ la Cap d’Estudis, el Secretari o Secretària,
el Coordinador o Coordinadora d’Educació Infantil i Cicle Inicial i el/la Coordinador-a de Cicle Mitjà i Cicle
Superior (l’escola té només dos coordinadors al ser d’una sola línia).
FUNCIONS
a) Assessorar a l’Equip Directiu en la presa de decisions organitzatives, pedagògiques i convivència.
b) Els membres del Consell de Direcció podran exercir funcions que temporalment deleguin els
membres de l’Equip Directiu.
c) En cas extraordinari d’absència de l’Equip Directiu, els membres del Consell Directiu assumeix les
seves funcions
d) Aquest Consell Directiu formaran part de l’Equip Impulsor dels Acords de Coresponsabilitat.
2.5 ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ (DAC 102/2010 ART. 19.1.A)
COORDINACIÓ PEDAGÒGICA
Formen part de l’equip de Coordinació Pedagògica el/la Cap d’Estudis i els coordinadors o
coordinadores d’Educació Infantil i Cicle Inicial i el coordinador o coordinadora de Cicle Mitjà i Superior.
FUNCIONS
a) Planificar i dissenyar la concreció setmanal de totes les activitats del centre.
b) Organitzar el calendari mensual i temporalitzar les activitats generals de l’escola.
c) Prendre les decisions pedagògiques i organitzatives que afecten a la vida ordinària del centre.
d) Recollir i consensuar les opinions dels cicles sobre aspectes comuns del centre.
e) Assessorar el professorat sobre els canvis organitzatius i pedagògics que se’n derivin de la seva gestió.
f) Coordinar les activitats generals del centre.
g) Assessorar l’equip directiu en els temes organitzatius i pedagògics o en tots aquells temes en els
quals sigui necessari.
ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ. (ARTICLE 41 DECRET 102/2010 D’AUTONOMIA DE
CENTRES)
a) Són òrgans unipersonals de coordinació els/les coordinadors/es de cicle, el/la coordinador/a
d'informàtica i audiovisuals, el/la coordinador/a lingüístic, el/la coordinador/a de prevenció de riscos
laborals, el/la coordinador/a de projectes, el/la coordinar/a d’esports, el/la coordinador/a de PILE i
el/la coordinar/a de Biblioteca (aquests dos darrers mentre es desenvolupin els projectes pertinents).
b) Els òrgans unipersonals de coordinació reben de la direcció els encàrrecs de funció previstos en les
normatives, decrets o lleis del Departament d’Ensenyament de Catalunya o de les necessitats de
l’escola. De l’exercici de les seves funcions responen davant de l’Equip Directiu i/o del Departament
d’Educació.
c) Les funcions específiques detallades a continuació estan establertes en la normativa vigent i poden
veure modificades pel Departament d’Educació amb noves normatives.
d) Els coordinadors són funcionaris docents en servei actiu i amb destinació definitiva al centre.
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e) Els coordinadors de cicle són nomenats pel/la director/a, escoltats els equips de cicle i la comissió
pedagògica.
f) El nomenament dels coordinadors abasta, com a màxim, fins la data de la fi del mandat del/la
director/a.
g) El/la director/a pot acceptar la renúncia motivada o aprovar el cessament dels coordinadors abans
de la finalització del període per al qual havien estat nomenats, una vegada escoltat l'equip de cicle
o la comissió pedagògica, i amb audiència de l'interessat.
h) Del nomenament o cessament, segons correspongui, del/la coordinador/a de cicle, el/la director/a
n'informarà el consell escolar del centre i la delegació territorial.
COORDINADORS DE CICLE
S’estableix un/a coordinador/a per Educació Infantil i Cicle Inicial i un altre/a coordinador/a per Cicle
Mitjà i Cicle Superior ja que l’escola és d’una sola línia.
FUNCIONS
a) Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de l'educació infantil i
l'educació primària, segons correspongui, sota la dependència del/la Cap d’Estudis.
b) Convocar les reunions de cicles, presidir-les i aixecar-ne acta.
c) Ser el representant del cicle en les reunions de Claustre, de Consell de Direcció i amb l’Equip Directiu.
d) Representar els seus cicles en les reunions de coordinació pedagògica amb el/la Cap d’Estudis i ser
l’enllaç entre el cicle i l’Equip Directiu.
e) Formar part de la CAD, Comissió d’Atenció a la Diversitat.
f) Formar part del Consell de Direcció.
g) Participar de les decisions importants que s’adoptin en el Consell de Direcció i en l’Equip Directiu.
h) Cooperar amb l’Equip Directiu en l’acolliment del professorat novell a l’escola o substituts.
i) Formular propostes sobre el currículum del centre i la Programació General Anual de Centre.
j) Aportar a l’Equip Directiu propostes per a l’elaboració del pla d’avaluació interna del centre i
col·laborar en l’avaluació externa del Centre que realitzi el Departament d’Educació.
k) Fer el seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge dels diferents grups d’alumnes, fen
especialment dels aspectes relacionats amb l’atenció a la diversitat i concretament a l’alumnat amb
necessitats educatives especials i/o dificultats d’aprenentatge.
l) Planificar, analitzar i revisar els agrupaments d'alumnes, els processos de recuperació i l'atenció
individualitzada, i els recursos esmerçats.
m) Organitzar en el cicle: sortides, celebracions, activitats complementàries, tallers, ...
n) Coordinar-se amb els professionals de suport que intervenen en el procés educatiu dels alumnes del
cicle.
o) Afavorir l'intercanvi d'experiències i valoracions entre els membres del cicle i també amb membres
d'altres equips del centre o d'altres centres.
p) Plantejar al claustre les propostes de formació permanent del professorat vinculades als interessos i
necessitats del cicle i amb implicació a nivell de centre.
q) Plantejar i orientar les reunions amb les famílies dels alumnes, especialment amb aquelles que són
noves al centre.
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r) Totes aquelles relacionades amb els processos organitzatius del cicle, així com les que d'acord amb la
funció general, l'equip directiu li vulgui encomanar.
s) Mantenir actualitzat l'inventari del material fungible i didàctic del cicle, fer-se càrrec de les comandes
i de la seva actualització i conservació en col·laboració amb l'equip de mestres.
Els equips de cicle es reuneixen setmanalment i sempre que els convoca el/la coordinador/a o ho sol·licita
almenys un terç dels seus membres.
FUNCIONS COORDINADOR O COORDINADORA D’INFORMÀTICA:
a) Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i optimització dels recursos
informàtics i per adquisició de nou maquinari.
b) Assessorar l'Equip Directiu, el professorat i el personal d'administració i serveis del centre en l'ús de
les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d'Educació.
c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre.
d) Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics en les
diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació permanent en aquest tema.
e) Aquelles que el/la Director/a li encomani en relació amb els recursos informàtics i telemàtics o que li
pugui atribuir el Departament d'Educació.
FUNCIONS COORDINADOR/A LINGÜÍSTIC/ACOORDINADOR/A LIC.
a) Assessorar l’equip directiu en l’elaboració o en l’actualització del projecte Plurilingüístic i del Pla
d’acollida i d’integració del centre.
b) Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural que el centre
realitza per facilitar l’acollida de l’alumnat nouvingut.
c) Assessorar l’equip directiu en la programació de les actuacions de la programació general del centre
que concreten el projecte lingüístic i el Pla d’acollida i d’integració.
d) Coordinar les activitats, incloses en la programació general, que promouen l’ús de la llengua catalana,
i el respecte i la valoració de la diversitat lingüística i cultural.
e) Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social del Departament
d’Educació.
f) Crear, coordinar i actualitzar un fons de documentació (metodologies, materials didàctics, TIC …) que
faciliti la potenciació de l’ús de la llengua catalana en l’alumnat nouvingut.
g) Coordinar-se amb les institucions i les entitats de l’entorn per tal de treballar conjuntament en la
promoció de l’ús social de la llengua i en l’acollida lingüística i social de l’alumnat nouvingut.
h) Formar part de la comissió LIC i de la comissió d’atenció a la diversitat.
i) Aquelles que el Director o Directora li encomani en relació amb Projecte Plurilingüe o que li pugui
atribuir el Departament d’Ensenyament.
FUNCIONS DEL COORDINADOR O COORDINADORA DE RISCOS LABORALS
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.
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b) Col·laborar amb el Director o Directora del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i també la
planificació i la realització dels simulacres d’evacuació/confinament.
c) Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla d’emergència
amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i l funcionalitat.
d) Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les persones, els telèfons i
l’estructura.
e) Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat complementària a les
revisions oficials.
f) Emplenar i trametre al Departament d’Ensenyament el model "Full de notificació d'accident o
incident laboral".
g) Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació dels
accidents que es produeixin en el centre.
h) Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’avaluació i el control
dels riscos generals i específics del centre.
i) Coordinar la formació de la Comunitat Educativa del centre en matèria de prevenció de riscos laborals.
j) Revisar les farmacioles de tot el centre i fer-ne el manteniment, actualitzant l’inventari.
Qualsevol altre funció que l’equip directiu l’encomani referent a la Salut col·lectiva, riscos laborals i
prevenció d’accidents.
COORDINADOR-A DE PROJECTES
És la persona responsable de coordinar, orientar i guiar al professorat del centre en l’elaboració dels
projectes interdisciplinaris.
FUNCIONS
a) Coordinarà els projectes de l’escola.
b) Guiarà i formarà al professorat en l’elaboració dels projectes a primària.
c) Proposarà i cercarà activitats, sortides, ... en relació ales projectes.
d) Elaborarà programacions per integrar els projectes al currículum a CS.
e) I totes aquelles funcions que L’Equip Directiu li encomani.
COORDINADOR-A DE BIBLIOTECA
És la persona encarregada de vetllar pel desenvolupament del Projecte de Biblioteca PUNTEDU.
FUNCIONS
a) Coordinar, liderar l’organització la biblioteca i totes les activitats a desenvolupar per la comissió de
Biblioteca.
b) Vetllar pel desenvolupament del Projecte de Biblioteca.
c) Formar als membres de la comissió per portar a terme les seves funcions dins la comissió.
d) Fomentar activitats que promoguin el gust per la lectura de l’alumnat.
e) Dinamitzar la Biblioteca
f) Coordinar-se amb la bibliotecària.
g) Adquirir material per la biblioteca necessari.
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h) Realitzar un inventari de la Biblioteca.
i) I totes aquelles funcions que L’Equip Directiu li encomani.
COORDINADOR-A PROJECTE DE LLENGÜES ESTRANGERES
És la persona encarregada de coordinar el PILE o qualsevol projecte de llengües estrangeres que es
desenvolupi a l’escola.
FUNCIONS
a) Coordinar totes les activitats relacionades amb la implementació del Projecte de llengües estrangeres.
b) Assistirà a les formacions convocades pel Departament d’Educació en relació aquest projecte.
c) Redactarà i gestionarà tota la documentació relacionada amb aquest projecte o d’altres
conjuntament amb el professorat de llengües estrangeres..
d) Serà la persona que farà de tutora de l’Auxiliar de Conversa, si s’escau.
e) Farà difusió del Projecte de llengües estrangeres.
f) Cercarà informació per tramitar nous Projectes de Llengües estrangeres.
g) I totes aquelles funcions que L’Equip Directiu li encomani.
h) Coordinarà les activitats extraescolar de llengua anglesa que es faran al centre.
COORDINADOR-A D’ESPORTS
És la persona encarregada a l’escola de desenvolupar el Pla Català de l’Esport a l’escola.
FUNCIONS
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Assistir a les reunions programades per desenvolupar el pla.
Coordinar les activitats del Pla Català de l’Esport a l’escola.
Coordinar-se amb l’AMPA per desenvolupar les activitats comunes.
Redactar i gestiona la documentació necessària pel desenvolupament del Pla Català de l’Esport.
Dinamitzar l’esport a l’escola.
I totes aquelles funcions que L’Equip Directiu li encomani.
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3. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE
3.1 ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT (DAC 102/2010 ART. 22.1)
El professorat de l’escola Lanaspa-Giralt és destinat pel Departament d’Ensenyament. Els seus drets,
deures i funcions estan definides pel marc legal de la Llei d’Educació de Catalunya en els articles 28, 29 I
104 i per les normatives que cada curs escolar publica el Departament d’Ensenyament en les instruccions
i disposicions d’inici de curs pel que fa a calendari, horari, jornades, drets laborals, permisos, entre
d’altres.
El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació
de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tot el
professorat i el presideix el director o directora del centre.
DRETS DEL PROFESSORAT
a) Participar en l' elaboració del Projecte Educatiu de l'escola i de les Normes que se’n deriven.
b) Participar en els òrgans de decisió i de gestió de l'escola, tant si són els determinats per la llei
d’Educació o com els establerts en les NOFC, implicant:
1. El dret a elegir els propis representants.
2. El dret a ser elegit.
3. La llibertat d'expressió de les pròpies conviccions i opinions.
c) Rebre informació puntual i exacta sobre els acords presos pels òrgans de decisió i de gestió de
l'escola.
d) Concretar el propi programa o projecte d'ensenyament, de treball, d'organització i d'adaptació
normativa per a la classe que té encomanada, sense altres restriccions que la subjecció a les
disposicions legals i als criteris expressats en el Projecte Educatiu de l'escola, en les NOFC del centre,
en la Programació Anual i el Projecte curricular.
e) Comptar amb la col·laboració de les famílies, d’alumnat de la seva classe, emprant els canals
establerts i podent exigir als pares/mares el compliment dels seus deures tal com s'expressa les
presents normes.
f) Tenir tracte directe amb els pares/mares o tutors i per això disposar d'una hora setmanal de visita
durant l'horari de dedicació exclusiva.
g) Disposar dels mitjans adequats per portar a terme el projecte educatiu de l'escola i el projecte
curricular que li correspongui
h) Planificar l'adquisició de materials i/o recursos i concretar-lo amb els òrgans de decisió de l'escola.
i) Demanar a les institucions públiques el suport que considerin indispensable per a la realització del
seu treball.
j) Reunir-se amb els altres mestres sempre i quan no s’interfereixin les activitats programades de
l'escola.
k) Participar en el programa de festes populars i altres activitats que s'organitzin a nivell d'escola.
l) E/La mestre/a tutor/a haurà d'estar informat/da de tot el que faci referència a la seva tutoria.
m) Coordinar totes les activitats dels altres professors que intervinguin en el seu curs.
n) Presidir l’assemblea d'alumnes i de famílies de la seva classe.
o) Sobre vacances, llicències, permisos i absències s'haurà de consultar el full d'actes administratives
del Departament d’Educació que es publica cada principi de curs.
p) Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent.
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DEURES DEL PROFESSORAT
a) Acceptar i complir els objectius, i principis expressats en el Projecte Educatiu, Projecte de
convivència i les NOFC de l’escola.
b) Assistir puntualment a l'escola.
c) En cas d’absència, comunicar-ho i justificar-ho als membres de l’Equip Directiu.
d) No prendre decisions que vulnerin els interessos de coordinació amb els/les companys/es de cicle
i/o claustre.
e) Respectar els drets dels altres membres de la comunitat educativa.
f) Assistir puntualment a les reunions dels òrgans col·legiats als quals pertanyi i/o sigui necessari.
g) Respectar els acords que es prenguin en els òrgans dels quals forma part, acceptant les
responsabilitats personals que puguin derivar-se d'aquests acords.
h) Vetllar per la seguretat física, integral i emocional de l’alumnat, respectant el seu pensament, la seva
consciència i/o religió.
i) Participar en les activitats formatives necessàries per a la millora contínua de la pràctica docent.
j) Fer guàrdies quan s’escaigui.
k) Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del recinte escolar, si
són programades pels centres i són incloses en llur jornada laboral.
l) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar com a eina
metodològica.
m) Vetllar per la correcció i supervisió de les tasques encomanades a l’alumnat.
n) Ús de l’email corporatiu per posar-se amb contacte amb les famílies i/o d’altres estaments.
o) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars, d'acord amb el
que disposa aquestes Normes.
L'exercici de la funció docent també comporta el dret de participar en els òrgans de gestió i coordinació
del centre, d'acord amb el que s’estableix en aquestes Normes i les lleis vigents.
La funció docent s'ha d'exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica, de coherència amb el
projecte educatiu del centre i de respecte al caràcter propi del centre i ha d'incorporar els valors de la
col·laboració, de la coordinació entre els docents i els professionals d'atenció educativa i del treball en
equip
DEURES DEL PROFESSORAT TUTOR/A
a) Establir segons la normativa legal i el marc aprovat en el Projecte Educatiu del centre, una Planificació
del curs de la seva classe o Pla d'Acció Tutorial i serà actualitzat anualment i revisat de forma periòdica
al llarg del curs.
b) Informar puntualment del Pla d’acció Tutorial quan calgui i/o per requeriment dels pares/mares o
l'escola.
c) Establir una relació constructiva amb els pares/mares o tutors que implica convocar-los
individualment quan sigui necessari i/o col·lectivament com a mínim a l’inici de curs per explicar als
pares:
 L'organització global del curs
 Els aspectes nous de l'escola que convingui remarcar
 Els principals plantejaments didàctics:
 Objectius bàsics a treballar
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 Qüestions metodològiques
 Recursos i materials
 Quotes de material
 Sortides i colònies
d) Informar-los sobre els criteris i/o la normativa de l'escola i sobre el projecte de la pròpia classe.
e) Establir un clima de cooperació, col·laboració.
f) Emprar, enriquir, revisar la documentació continguda en el Registre personal de cada alumne-a:
 Formalitzar l’expedient acadèmic de l’alumne
 Actualitzar i arxivar l'expedient dels alumnes amb els informes, i altra
documentació necessària i/o important per l’alumnat i el professorat.
 Formalitzar el full d'assistència a classe.
 Arxivar-hi, si s'escau, les incoacions d'expedients disciplinaris.
 Arxivar, donat el cas, el resum de les entrevistes amb els pares, EAP, i altres
institucions que intervinguin en el procés educatiu.
 Actualitzar la fitxa individual dels alumnes.
EQUIPS DOCENTS /DE CICLE




Els Equips de Cicle estan formats pel professorat que imparteix docència en aquest cicle, coordinats
pel coordinador-a de cicle, supervisats per la Cap d’Estudis.
El professorat no tutor o especialista estarà adscrit a un cicle.
L’escola està formada 4 cicles
 Educació Infantil p-3, p4, p5.
 Cicle Inicial 1r i 2n
 Cicle Mitjà 3r i 4t
 Cicle Superior 5è i 6è

FUNCIONS
a) Coordinar, organitzar i desenvolupar els ensenyaments del propi cicle.
b) Formular propostes relatives al Projecte Educatiu i curricular del centre i la programació general anual.
c) Portar a terme l’avaluació dels seus alumnes, constituïts en comissions d’avaluació presidides pel/la
cap d’Estudis o per la persona delegada per l’Equip Directiu, per a l’avaluació i promoció dels alumnes
que finalitzin un cicle.
d) Aportar a l’equip directiu propostes de millora al cicle i al pla d’avaluació interna del centre.
e) Col·laborar en l’avaluació externa que realitzi El Departament d’Ensenyament i/o la Inspecció.
f) Revisar de forma periòdica els diferents aspectes del Projecte Curricular de Centre.
g) Fer el seguiment global de l’alumnat i establir criteris i mesures necessàries per millorar el seu
aprenentatge, d’acord amb el PEC.
h) Adaptar la metodologia i l'avaluació emprada en el cicle, d'acord amb els criteris fixats en el projecte
curricular i revisar-ne els resultats.
i) Fer el seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge dels diferents grups d’alumnes,
especialment aquells aspectes relacionats amb l’atenció a la diversitat i en concret dels alumnes amb
necessitats educatives especials i/o dificultats d’aprenentatge.
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j) Planificar, revisar i organitzar els agrupaments d’alumnat, els processos d’atenció individualitzada i
els recursos emprats.
k) Qualsevol altre funció que estableixi el Departament d’Ensenyament o es determini en el pla
d’Orientació i Acció Tutorial del Centre.
l) Interpretar les NOFC, adaptant les actuacions que se’n derivin a l’edat de cada grup d'alumnes.
m) Acollir el professorat nou al cicle, fent-ne l’acompanyament necessari per la seva integració al cicle i
a l’escola.
FUNCIONAMENT
a) Els equips de cicle es reuneixen cada setmana i sempre que els convoca el coordinador o ho sol·licita
almenys un terç dels seus membres. A més, preceptivament, fan una reunió a l'inici de curs i una al
final.
b) La convocatòria de les reunions correspon el coordinador, el qual la trametrà a cada un dels membres
del cicle amb una antelació suficient. El coordinador aixecarà acta de la reunió on hi constin els punts
de l’ordre del dia, les decisions i/o acords que impliquin o no canvis significatius pedagògics o
organitzatius. El resum serà signat pel coordinador i s'ha de donar a conèixer i aprovar en la següent
reunió. Una vegada conegut i aprovat per l'equip de cicle el contingut del resum, el coordinador el
donarà a conèixer al/la cap d'estudis i passarà a formar part de la documentació general del centre si
ha estat ratificat pel consell de direcció.
PROFESSORAT
A Lanaspa-Giralt està formada per professorat especialista, professorat amb funció de tutor-a i
professorat sense tutor. El professorat del centre està adscrits al cicle en què imparteixin docència.
L’adscripció als cicles, assignació de tutoria i designació de càrrecs és competència del/la director/a, que
pren la decisió amb posterioritat de la posta en comú i discussió amb l’equip directiu i, si cal, el consell
de direcció.
Els criteris orientatius per les assignacions de tutoria o d’altres:
a) Acompliment dels objectius del Projecte Educatiu i del Projecte de Direcció.
b) Recerca de la voluntarietat de la persona interessada (consulta)
c) Manteniment de l’estabilitat de plantilla dels cicle
d) Considerar els temps d’experiència docent al centre
e) Idoneïtat i competència del docent per a dur a terme la funció/lloc encomanat.
f) Adequar el nomenament de les funcions a la capacitació del docent.
MESTRES TUTORS/ES
Els tutors i tutores són nomenats pel director o directora del centre per un curs acadèmic com a mínim,
havent mantingut una entrevista amb el professor-a, escoltat el claustre en relació amb els criteris
corresponents.
Abans que finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, la direcció del centre pot revocar el nomenament
del tutor o tutora a sol·licitud motivada de la persona interessada, o per pròpia decisió, expressament
motivada en l’incompliment de les seves funcions o en les necessitats de funcionament del grup assignat
i amb audiència de la persona afectada.
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El director o directora informa el consell escolar del centre i el claustre de professorat del nomenament
i cessament de tutors i tutores.
FUNCIONS DELS/LES MESTRES TUTORS/ES
La tutoria i l'orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els mestres integrants del
claustre poden exercir les funcions de mestre tutor quan correspongui.
a) Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels alumnes.
b) Coordinar la coherència de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i les activitats d'avaluació de
tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu grup d'alumnes.
c) Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions d'avaluació.
d) Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per l'elaboració dels documents
acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la comunicació d'aquests als pares o representants legals
dels alumnes.
e) Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica dels alumnes.
f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants legals per
informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva participació en les activitats de l’escola. Al
llarg del curs hi haurà com a mínim dues entrevistes amb les famílies.
g) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del col·legi.
h) Aquelles altres que li encomani el director o li atribueixi el Departament d’Educació.
i) L'exercici de les funcions del tutor és coordinat pel cap d'estudis, el qual programa el pla d'acció
tutorial d'acord amb el projecte educatiu. L'exercici de les funcions del tutor és coordinat pel/la cap
d’estudis.
El nomenament i cessament dels tutors correspon al director, escoltat el claustre de professors.
El nomenament s'efectua per un curs acadèmic.
El/la director/a del centre pot deixar sense efecte el nomenament del mestre tutor-a sol·licitud motivada
de l'interessat o per pròpia decisió, una vegada escoltat el claustre de professors i amb audiència de
l'interessat-da, abans que finalitzi el termini per al qual havia estat nomenat.
Del nomenament i cessament, segons correspongui, dels mestres tutors, el/la director/a n'informa el
consell escolar del centre.
PROFESSORAT ESPECIALISTA
La docència del professorat especialista com són d’Ed. Especial, Música, Anglès i Ed. Física té unes
particularitats diferents als mestres de primària i que no exerceixen .cap especialitat.
El professorat especialista d’Ed. Infantil té assignades les mateixes funcions del professorat tutor quan
exerceixen aquesta funció.
PROFESSORAT ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ ESPECIAL
L’atenció educativa especialitzada en necessitats especials de l’alumnat, anirà encaminada a l’alumnat
amb més necessitats de suport (prioritzant els alumnes amb dictamen de l’EAP i els que presenten més
dificultats d’aprenentatge) donant suport al professorat en la planificació i desenvolupament de les
activitats del grup classe per afavorir la participació de tot l’alumnat en les activitats a l’aula ordinària i
atenent criteris de màxima inclusió als alumnes a l’AO o d’EE.
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FUNCIONS DELS PROFESSORAT ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ ESPECIAL
a) Identificar amb la col·laboració del tutor-a i de l'EAP, de les necessitats educatives de l’alumnat que
presenta necessitats especifiques de suport.
b) Coordinar amb l’EAP activitats i/o amb el tutor-a de l’escola Lanaspa-Giralt i Crespinell.
c) Orientar i col·laborar amb els tutors/es en la concreció dels plans individuals i/o adaptacions del
currículum així com en la preparació i adaptació d’activitats i materials didàctics que facilitin
l’aprenentatge d’aquest alumnat i la seva participació en les activitats del grup classe ordinari.
d) Desenvolupament de les activitats i programes específics per l’alumnat que ho necessiti.
e) Seguiment i avaluació d’aquest alumnat.
f) Ús de la metodologia i de la gestió de l’aula en el centre per tal de millorar els processos
d’ensenyament aprenentatge de tots els alumnes.
FUNCIONS DEL PROFESSORAT ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ MUSICAL.
a) Coordinar les activitats curriculars musicals del centre.
b) Impartir les classes a l’etapa d’educació infantil, quan sigui possible per l’organització de l’escola, i
educació primària.
c) Coordinarà, organitzarà el Concert de Nadal de l’escola i els esdeveniments relacionats amb la vessant
artística.
d) Realitzarà docència en diferents grups segons la necessitat de l’escola, tenint en compte la seva
titulació com a mestre.
FUNCIONS DEL PROFESSORAT ESPECIALISTA EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS.
Els especialistes en llengua estrangera, seran responsables de la docència de la primera llengua
estrangera en l’educació primària i els cursos de p3. P4, p5 de l’etapa d’Educació Infantil
a) L’organització de l’horari dels especialistes s’ha de preveure en funció de les solucions organitzatives
i d’agrupació dels alumnes que hagi previst el centre per aconseguir una millor qualitat en
l’ensenyament de llengua estrangera, especialment el desenvolupament de la llengua oral.
b) Es procurarà destinar als cursos inicials aquell especialista que tingui millor domini de la llengua oral.
c) Els/les mestres amb especialitat per impartir la llengua estrangera ho farà sempre que sigui necessari
per l’organització del centre .
d) Realitzarà docència en diferents grups segons la necessitat de l’escola, tenint en compte la seva
titulació com a mestre..
e) Un cop coberta la docència de la llengua estrangera, realitzaran tasques de suport als projectes
internacionals o no en què participi el centre i/o la docència d’una segona llengua estrangera, el
francès.
f) Impartiran altres matèries amb llengua anglesa a tots els cicles i/o etapes (Infantil i primària).
g) Els professorat de llengua anglesa haurà d’emprar aquesta llengua en el desenvolupament de les
classes d’anglès i science o en les activitats que es cregui convenient.
h) Es vetllarà per la integració de l’auxiliar de conversa quan s’escaigui.
i) Realitzarà docència en diferents grups segons la necessitat de l’escola, tenint en compte la seva
titulació com a mestre.
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FUNCIONS DELPROFESSORAT ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ FÍSICA
a) Coordinar les activitats curriculars de l'educació física del centre.
b) Impartir les classes a l'educació primària i si s’escau, psicomotricitat a Educació Infantil.
c) En cas, que la seva dedicació horària no sigui suficient per abastar tota l’Educació Física de l’escola,
haurà coordinar, d'assessorar i supervisar el professorat no especialista que s'encarregui de les hores
restants.
d) Realitzarà docència en diferents grups segons la necessitat de l’escola, tenint en compte la seva
titulació com a mestre.
3.1.3 COMISSIONS
L’escola, en la seva organització, ha creat diferents comissions en funció dels criteris establerts en el PEC
i en eles NOFC
a) Hi ha una comissió CAD, d’Atenció a la Diversitat, composta per el/la mestre-a d’Educació Especial,
el/la Cap d’Estudis, els/les coordinadors-es de cicle, el/la representant de l’EAP, psicòleg/a. Es
reuneixen un cop al mes i sempre que sigui necessari. L’organització i funcions estan recollits en el Pla
d’Atenció a la diversitat.
b) Les comissions d’avaluació es reuneixen trimestralment.
c) L’escola crea comissions de treball en funció de les seves necessitats, Aquestes comissions es
proposen anualment per l’Equip Directiu, si s’escau el claustre de professors pot proposar una
comissió.
d) Les comissions es reuneixen un cop al mes o quinzenalment depenent de les necessitats de l’escola.
e) Estan formades per un membre de cada cicle o de l’especialitat. Algunes comissions són mixtes, pares
i/o mares amb el professorat que correspon.
COMISSIONS





Comissió de CAD (Comissió Atenció a la Diversitat)
Comissió de Biblioteca
Comissió de llengües estrangeres
Comissió d’Avaluació

COMISSIÓ DE ATENCIÓ A LA DIVERITAT
Comissió CAD, formada per el/la Cap d’Estudis, mestre/a d’EE , coordinador/a EI i CI i CM i CS i
psicopedagog/a de l’EAP.
FUNCIONS
a) Revisar i els expedients d’alumnat amb necessitats educatives especials.
b) Orientar el professorat en l’elaboració dels Plans individualitzats dels alumnes que ho necessitin o bé
les adaptacions curriculars que se’n derivin.
c) Determinar i coordinar totes les actuacions que es duran a terme per atendre l’alumnat amb
necessitats educatives especifiques.
d) Seguiment i control i modificació, si s’escau, de les actuacions previstes per l’alumnat amb necessitats
educatives especials.
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e) Es determinaran les adequacions curriculars o actuacions en el cas d’alumnes nouvinguts.
Es reunirà mensualment i, en cas de necessitat, es planificarà quinzenalment.
COMISSIÓ DE BIBLIOTECA
Es tracta d’una comissió mixta, formada per professorat i pares i/o mares.
FUNCIONS
a) Gestió, control i renovació del material de la Biblioteca
b) Gestió de la Biblioteca del centre.
c) Dinamització i organització d’activitats per assolir l’hàbit lector i fomentar el gust per la lectura de
l’alumnat relacionant-lo amb el projecte curricular de l’escola.
d) Qualsevol altra funció concretada en la Programació general anual.
Es reunirà aquesta comissió un cop el mes per programar les activitats corresponents.
COMISSIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
Aquesta està formada per les mestres que imparteixen llegua anglesa a l’escola.
a) Organitzar activitats per millorar la comprensió i expressió en llengua anglesa.
b) Portar a terme totes les activitats relacionades amb la implementació del Projecte de llengües
estrangeres.
c) Valorarà les activitats o projectes per realitzar llengües estrangeres per diferents estaments, siguin
d’àmbit local, Departament d’Ensenyament i/o Ministerio de Educación i/o de la Comunitat Europea.
d) Organitzarà les activitats a realitzar amb l’Auxiliar de Conversa, si s’escau.
e) Cercarà informació per tramitar nous Projectes de Llengües estrangeres.
f) I totes aquelles funcions que L’Equip Directiu li encomani.
g) Coordinarà i organitzarà les activitats escolars i extraescolar de llengua anglesa que es faran al centre,
com teatres, colònies en anglès, ... .
COMISSIÓ D’AVALUACIÓ
La comissió d’avaluació està formada pel conjunt de juntes d’avaluació que es realitzen a l’escola i
aquestes juntes són el conjunt de professorat que forma part d’aquell cicle on imparteix classes, les juntes
o comissions d’avaluació estan presidides pel /la Cap d’Estudis.
FUNCIONS
a) Analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada un dels alumnes de la classe o cicle.
b) Establir, si escau, mesures d'adequació i reforç.
c) Proposar la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació que convinguin per a les
activitats educatives del cicle.
d) Realitzar una valoració final per àrees i global, del progrés de cada un dels alumnes en finalitzar el
cicle.
e) Decidir si els alumnes promocionen de nivell o hi resten un any més, en els cas que no hagin assolit
completament els objectius del curs. Es valorarà cas per cas en funció de la situació de cada alumne
i previ consulta i valoració per l’EAP.
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f) Explicitar les activitats que convenen en el cicle següent per assolir els objectius del cicle anterior, per
a aquells alumnes que hagin passat als següents havent assolit de forma incompleta els objectius del
cicle anterior.
En l'acta de la darrera sessió d'avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, la
valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l'alumne en el cicle.
Igualment, i per als alumnes que passen de cicle sense haver-ne assolit tots els objectius, s'hauran de fer
explicites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle anterior.
La comissió es reunirà trimestralment.
3.2 ORGANITZACIÓ DE L'ALUMNAT (DAC 102/2010 ART. 22.1)
L’escola és d’una sola línia, fet que no possibilita cap agrupació diferent a la que ens ve donada per la
matrícula.
a) L’alumnat s’organitza per nivells i cursos en funció de la seva edat i escolarització.
b) Els alumnes romandran en la seva tutoria fins acabar l'escolaritat en el centre a excepció:
 De sancions derivades del Règim Disciplinari de l'alumnat.
 De criteris globals d'orientació derivats de la Comissió d’avaluació, de l’equip de cicle, de la
Comissió d'Atenció a la diversitat i amb el vist i plau de l'EAP.
Tenint en compte les premisses anteriors, i atenent als criteris pedagògics i segons el Projecte Educatiu,
els grups poden variar de forma flexible (desdoblaments, ½ grups, ...) per tal de millorar el procés
d’aprenentatge sempre i quan es respecti la tutoria com element bàsic de relació.
En el cas d’alumnes procedents d’altres països, es seguiran els criteris que fixa el Pla d’Acollida de
l’alumnat nouvingut.
3.2.1 CRITERIS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT(DAC102/2010 ART. 22.1 I 2) MECANISMES I PROCEDIMENTS
D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES (DAC 102/2010 ART 22.2)
MECANISMES I PROCEDIMENT D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT D’ALTRES CAPACITATS (DAC 102/2010 ART.
22.2)
El criteris d’Atenció a la Diversitat es concreten en el Pla d’Atenció a la Diversitat a on es detallen tots els
aspectes en relació a l’atenció d’aquest alumnat i models d’organització del centre pel que fa a la
diversitat.
ACTUACIONS PER A ATENDRE LA DIVERSITAT
a) Sempre que la disponibilitat de personal ho permeti, es faran desdoblaments i/o atenció en petits
grups.
b) Adaptacions d’activitats, continguts i/o objectius segons les necessitats de cada alumne-a
c) Es modificarà el currículum quan l’endarreriment superi dos cursos acadèmics sempre i quan sigui un
problema de capacitat intel·lectual de l’alumnat. Els alumnes de primària que presentin greus
dificultats d'aprenentatge i especialment aquells que siguin considerats per l'EAP del centre com de
necessitats educatives especials greus i permanents, tindran un pla individualitzat (PI) almenys en les
àrees instrumentals.
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d) L'elaboració dels PI és responsabilitat del tutor de l'alumne, el qual s'encarregarà de fer-lo amb la
col·laboració del mestre d'educació especial i la participació de l'EAP o, si és el cas, d'altres serveis
especialitzats.
e) Per a l'elaboració dels PI i la seva aplicació i seguiment es prendran com a referència les orientacions
del Departament d’Ensenyament.
f) Per a l’atenció de les necessitats educatives específiques, el tractament de l’alumnat amb trastorns
d’aprenentatge o de comunicació relacionats amb l’aprenentatge escolar i l’atenció als alumnes amb
altes capacitats, l’escola disposa d’un especialista d’educació especial.
g) La distribució de les hores de reforç es farà atenent els següents criteris:
1. Quantitat d'alumnes de cada classe.
2. Quantitat d'alumnes de cada classe que presenten dificultats.
3. Priorització als nivells educatius inferiors.
4. Les que determini l’EAP o el Departament d’Educació.
3.3 ACTUACIÓ EDUCATIVA GLOBALITZADA SOBRE L'ALUMNAT (RESOLUCIÓ 21 JUNY 2013)
Qualsevol mestre de l’escola té la responsabilitat de portar a terme els acords presos en claustre davant
de tot l’alumnat del centre.
Tot el professorat que imparteix docència en un grup-classe ha d’adaptar-se als acords del cicle pel que
fa a actuacions, prioritats i maneres de fer per tal de donar coherència al procés educatiu, tenint en
compte les particularitats del grup.
Els tutors són els responsables de definir les estratègies que s’utilitzaran amb el grup i tot el professorat
implicat ha d’anar a una per aplicar-les i assolir els objectius pretesos.
3.3.1 MECANISMES PER GARANTIR LA GLOBALITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA SOBRE L’ALUMNAT (DAC
ART. 22.1)
El professorat de l’escola té la responsabilitat de portar a terme els acords presos en claustre davant de
tot l’alumnat del centre.
Tot el professorat que imparteix docència en un grup-classe ha d’adaptar-se als acords del cicle pel que
fa a actuacions, prioritats i metodologies per tal de donar coherència al procés educatiu, tenint en
compte les particularitats del grup i adaptant-se al Pec i PCC del centre.
Els tutors són els responsables de definir les estratègies i actuacions que s’utilitzaran amb el grup i, tot el
professorat implicat, ha d’anar en la mateixa línia per aplicar-les i assolir els objectius proposats.
3.3.2 ACCIÓ I COORDINACIÓ TUTORIAL I 3.3.3ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL(DAC 102/2010
ART. 22.3)
La finalitat de la tutorització de l’alumnat és el seguiment del procés individual d’aprenentatge de cada
alumne-a.
La tutoria i l'orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els mestres integrants del
claustre poden exercir les funcions de mestre tutor quan correspongui.
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INSTRUMENTS DE TUTORITZACIÓ
a) A final de cada curs, els/les tutors/es dels grups que deixen per escrit o intercanvien informació sobre
el grup i l’alumnat en particular, amb els/les nous/noves tutors/es.
b) Els/Les tutors/es elaboren, al començament de curs, el Pla d’Acció Tutorial del grup, amb la finalitat
d’orientar la seva acció i la de la resta del professorat que hi incideix. Aquest document s’arxiva amb
tota la documentació del grup que custodia la Secretaria del centre.Els apartats d’aquest document
són:
 Descripció del grup, Organització de la classe
 Atenció a la Diversitat
 Participació de l’Alumnat.
c) A l’arxivador del grup, que hi ha a Secretaria, s’afegeixen les actes d’avaluació dels diferents
trimestres.
d) 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.
e) Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions d'avaluació.
f) Vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la comunicació
d'aquests als pares o representants legals dels alumnes.
g) Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica dels alumnes.
h) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants legals per
informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva participació en les activitats de l’escola.
i) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats de l’escola.
j) Setmanalment el/la tutor-a realitzarà una sessió de tutoria per millorar aspectes de convivència, de
cohesió, resolució de conflictes entre d’altres aspectes.
k) Participar en l'avaluació interna i externa del centre.
l) Aquelles altres que li encomani el/la director/a o li atribueixi el Departament d’Educació.
3.3.4 ALTRES DEURES
L’alumnat pot dur feines per a fer a casa seguint aquests criteris:
a) Sempre que no hagi acabat la feina prevista a la classe o sigui una feina d'ampliació (biblioteca,
internet, experimentacions, lectures, ...).
b) Sempre que, atenent la diversitat, la mestra o mestre cregui necessari un reforç en algun aspecte
acadèmic.
c) La feina de casa mai suposarà un avenç del programa escolar, sinó un reforçament dels aspectes
treballats a classe, posar-los en pràctica i millorar-ne la seva execució.
d) Es considerant deures l’estudi de les unitats didàctiques i/o temes per la preparació de controls, la
memorització de poemes, dites, ... .
e) S’intentaran que les tasques siguin motivadores i susceptibles d’un creixement personal.
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4.1. ASPECTES GENERALS
4.1.1 HORARIS. ENTRADES I SORTIDES
Horaris de l’escola
Horari lectiu: de 09h a 12h i de 15 a 17 h
Horari d’acollida matinal: 08 a 8,30 h
Horari de menjador: de 12 h a 15 h
Horari d’activitats extraescolars: 12 a 13h i de 17h a 18 h.
a) L’assistència a qualsevol activitat té caràcter obligatori pels alumnes inscrits.
b) El consell escolar pot aprovar els horaris de determinades activitats de caràcter especial que per la
seva naturalesa excedeixin els de la jornada habitual en les seves sessions de matí i/o tarda.
c) Les portes del centre s'obriran a les hores d'inici de les sessions de matí 9 h i tarda 15 h per tal que
als alumnes puguin accedir al recinte escolar i 5 minuts més tard es tancaran. A partir de les sortides
a les 12,05h i a les 17, 05 es tancaran les portes. Les famílies i els alumnes no poden romandre al
centre després d’aquesta hora.
Entrades i sortides del centre.
a) L'alumnat d'Ed. Infantil i de Primària accedirà al centre per les diferents portes i escales segons
s’escaigui.
b) Els pares romandran fora de l’edifici de l’escola, a excepció de p3 i p4. El curs de p5 han de pujar sols
per les escales i es recolliran a la sortida davant de la porta de la rampa.
c) Quan una família hagi d'informar d'algun aspecte al /la mestre-a, ho farà mitjançant una nota, o via
email o un avís a l’agenda o li comunicarà al/a la conserge o persona que estigui a la porta.
d) Les famílies esperaran als nens i/o nenes a l’exterior de l’edifici o al pati davant de l’entrada.
e) A les 9 h, 12h, 15h o les 17 h, les famílies no podran romandre a l’escola per qüestions de seguretat i
responsabilitat. La porta es tancarà a l’hora prevista.
f) Quan un nen no assisteix per malaltia a l’escola, no es podrà incorporar al servei de menjador.
g) En cap cas, les famílies no poden pujar a l’aula a partir de Cicle Inicial.
Puntualitat:
a) Quan un alumne arriba després de l'horari establert a l’escola i la porta està tancada (es tanca cinc
minuts després de l’hora d’entrada), se'ls facilitarà l'accés però els seus pares o representants legals
hauran de justificar per escrit el retard i entregar-lo al conserge o algun membre de l’Equip Directiu.
b) Pels alumnes de primària, en cas que no es justifiqui i arribin amb més de 15 minuts de retard,
romandran a la zona d’administració fins el proper canvi de classe i serà considerat un retard no
justificat. S’avisarà a la família.
c) El/La tutor-a portarà el registre dels alumnes que arriben tard i en els casos reiteratius, s’engegaran
els protocols pertinents, avís a la família, carta a la família certificada.
d) Quan una alumne-a ha de sortir fora de les hores habituals, ha de portar necessàriament una
autorització escrita del pare, mare i/o tutor legal i els pares cal que el/la vinguin a buscar a l’escola,
en cap cas es deixarà sortir cap alumne-a sol de l’escola.
e) Els alumnes d’Educació Infantil, Cicle Inicial no podran sortir ni marxar sols de l’escola, es donaran
en mà a l’adult responsable o germà o germana més gran, prèvia signatura d’una autorització per
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part de la família. A partir de tercer, els alumnes que així ho cregui oportú la seva família, i signant
una autorització, podran marxar sols o acompanyats del germà o germana més gran.
Entrades a les aules:
 Els cursos de p3 i p4 entraran per la rampa i directe a la seva aula, acompanyats d’un responsable.
 P5 i primer i segon pujaran els alumnes sols a les aules, per l’escala principal.
 Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è pujaran i baixaran per la rampa, excepte els dies de pluja.
Entrades els dies de pluja:


Els dies de pluja, s'obrirà la porta principal uns minuts abans, tot i que l’alumnat no podrà pujar a les
aules fins que soni la sirena o la música, restaran al porxo i podran pujar a les aules tots els alumnes
per l’escala.

Professorat
 A les sortides han d’acompanyar l’alumnat de CM i CS fins al pati i no ha d’ atendre a cap família en
aquest moment.
Visites de les famílies
 Els pares no poden interferir en el normal desenvolupament de les activitats educatives en horari
escolar. Les visites dels pares han d’estar concertades amb antelació amb el professorat. Els horaris
d’atenció als pares estaran exposats al taulell d’anuncis del centre i al blog.
 Les famílies podran concertar entrevista via telefònica i/ o correu electrònic o nota amb el professorat
o amb l’equip directiu .El professorat confirmarà el dia i l’hora en què els podrà atendre. Sempre es
faran amb cita prèvia i en l’horari reservat a l’atenció a les famílies aprovat en el Pla Anual del centre.
 El professorat també pot sol·licitar entrevista amb una família quan ho cregui oportú.
4.1.2 UTILITZACIÓ DE RECURSOS MATERIALS. QUOTES
Els recursos materials del centre han de ser usats amb finalitats educatives. Poden ser utilitzats pels
membres de la comunitat escolar en el compliment de les seves funcions i amb coherència tenint en
compte el projecte educatiu del centre.
Cal usar el material amb responsabilitat i coherència, mantenir-lo i reparar-lo per desenvolupar les
activitats de manera adequada.
a) El /la Secretari o Secretària facilitarà al professorat de l’escola un full d’inventari cada començament
de curs i final, perquè el professorat l’ompli amb el material inventeriable de la classe.
b) Els aparells o altres materials que s’utilitzin, caldrà retornar-los al seu lloc de procedència.
c) Tot el material de música de l’escola es trobarà a l’aula de música i el/la professor/a en serà el
responsable.
d) A l’aula d´ Informàtica s’hi concentrarà tot el material disponible a l’armari i en serà responsable en
el /la coordinador/a.
e) Es farà un inventari del tot el material que hi ha a l’escola, cada mestre-a en tindrà una còpia.
f) En cas de pèrdua o deteriorament d’un llibre de préstec de la biblioteca i/o de l’aula i/o de
socialització, la família haurà de comprar el mateix llibre o bé abonar l’import del llibre que el centre
restituirà.
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g) La gestió de les quotes de material, activitats i sortides queda reflectit en l’apartat de gestió
econòmica de les NOFC, punt 4.4.
4.1.3 NORMES D’ÚS DELS ESPAIS

Ús de les instal·lacions
a) A començament de curs el/la Cap d’estudis elaborarà un horari per a l’ús de l’aula d’informàtica, aula
de plàstica, el gimnàs, l’aula de plàstica, laboratori, aula d’anglès, aula de música i biblioteca segons
l’horari de cada nivell.
b) Per a desenvolupar les activitats extraescolars es tindrà en compte l’espai més adequat per a l’activitat
i els alumnes a qui va adreçada. Igualment es farà quan qualsevol entitat demani alguna aula per a
activitats de caire social.
c) L’alumnat no tindrà accés a la zona de calderes, interruptors, comptadors i d’altres espais perillosos
de l’escola, com tampoc al lloc on hi ha productes de neteja.
d) Tenint en compte la normativa vigent en tot el recinte escolar no es podrà fumar.
e) La corporació local es fa càrrec del seu manteniment, vigilància i conservació i autoritza l’ús social de
les instal·lacions en horari extraescolar.
f) Qualsevol entitat que demani el Centre, inclosa AMPA, per les seves reunions haurà de comunicar a
la Direcció del centre el temps que necessita per realitzar aquesta activitat.
g) L´AMPA i qualsevol altre entitat haurà de responsabilitzar-se dels nens/es que vinguin amb els/les
pares/mares a les reunions.
h) L’AMPA o qualsevol entitats s’ha de fer càrrec dels possibles desperfectes al centre.
PAUTES A SEGUIR PER A PROFESSORS I MONITORS QUE UTILITZEN AQUESTES INSTAL·LACIONS FORA
D’HORARI ESCOLAR:
a) Les activitats començaran i finalitzaran puntualment i seguint l’horari establert.
b) Les persones que realitzin aquestes activitats han d’estar sempre sota la tutela del professorat
responsable i/o organització (empresa, AMPA, ...).
c) En el recinte escolar no hi poden haver persones que no estiguin inscrites en alguna activitat.
d) Els acompanyants restaran fora del centre.
e) Les instal·lacions han de quedar en el mateix estat d’ús en què es varen trobar.
f) Si es produeix algun desperfecte en instal·lacions o en el material s’ha de comunicar al conserge i/o
a l’Equip Directiu i fer-se càrrec de la reparació o substitució.
g) Els monitoratge o professorat hauran de tenir el títol que els capaciti per realitzar l’activitat. La
direcció el podrà demanar en qualsevol moment.
h) Segons l’ article 54 del Decret 102/2010 de 3 d’agost, Capítol 3 en el seu punt 5, les entitats
organitzadores d’activitats fora de l’horari escolar han de subscriure una pòlissa de responsabilitat
civil que garanteixi la reparació dels possibles danys materials i personals i assumiran les
responsabilitats derivades de la contractació del personal
4.1.4 ORGANITZACIÓ DE L'ESBARJO
El centre disposa de patis, que constitueixen un espai docent per a l'esbarjo de l'alumnat, per a la
docència de l'educació física, i per a altres activitats que requereixin un espai obert i gran.
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El responsable de la coordinació de l'ús d'aquest espai és directament el/la cap d’estudis, que vetllarà
per tal que no es produeixin interferències entre usos alternatius.
a) L'horari d'esbarjo serà:
b) Educació infantil: Matins ½ hora, de tardes: ¼ d’hora opcional, sota la vigilància de cada tutora.
c) Educació Primària: Matins ½ hora sota la vigilància del professorat d’aquesta etapa.
d) La ubicació de l'edifici de l'escola fa que quedin dues zones ben diferenciades per a l'esbarjo:
e) La zona del davant de l'edifici on hi ha el parc infantil està destinada a l'alumnat de P4 i P5, i la zona
de la pista és per l'alumnat des de 1r fins a 6è, aquests poden jugar a bàsquet i/o futbol segons
l’horari establert a principi de curs. Els alumnes de Crespinell realitzen pati a l’escola Lanaspa-Giralt,
f) P3 fa esbarjo al terrat.
g) S’estipulen torns de vigilància de 6 persones, 2 al terrat per p3, 3 al pati de parvulari i 3 al pati de
primària, afegint 4 de Crespinell.
h) Per tal de desenvolupar l’hàbit de cooperació en la comunitat, s’establiran torns rotatius entre tots
els nivells per al correcte manteniment de la neteja del pati, tenint en compte la recollida selectiva
de deixalles.
i) Els dies de pluja els nens i les nenes restaran dins la classe fent jocs relaxats (Educació Infantil) o
estaran al porxo.
j) La vigilància correspondrà als tutors/es amb la col·laboració del personal del cicle que no té tutoria.
k) El professorat de Crespinell és el responsable de la vigilància del seu alumnat.
4.1.5 SOBRE LES ABSÈNCIES
4.1.6 ACTUACIONS EN CAS D’ABSENTISME DE L’ALUMNAT
a) A cada classe hi haurà un registre de l’assistència de l’alumnat que serà omplert pel professorat que
intervingui en la primera franja horària després de les entrades i sortides.
b) En cas d'absentisme inicial el tutor serà l'encarregat de fer-ne el seguiment, de contactar amb les
famílies (agenda de l'alumne, telèfon, email…) i de notificar-ho a l'equip directiu amb la finalitat de
redreçar la situació.
c) En cas d'absentisme reiterat, a més de la intervenció del tutor, l’equip directiu s’entrevistarà amb la
família alhora que es posarà en coneixement de la Comissió d’atenció a la diversitat.
d) Es registrarà per escrit l’acord arribat amb la família i es mantindrà un arxiu de les actuacions fetes
pel centre.
e) Si el cas no es resol en tres mesos, la direcció del centre es posarà en contacte amb l’Oficina Municipal
d’Escolarització i li farà arribar el full de derivació que consta en el Protocol d’Absentisme de la
Comissió de Terrassa, curs 2012-2013.
4.1.7 ACTUACIONS EN CAS D’ABSENTISME DEL PROFESSORAT
L’equip directiu elabora un horari de substitucions per primària, Educació Infantil, es combinen les
substitucions amb la mestra de reforç.
En cas de substitució a primària, es segueix el següent criteri i ordre:
1. Primer es deixen de fer reforços en el mateix cicle on cal substituir.
2. No es desdoblen grups en el cicle on cal substituir.
3. El professor de guàrdia sigui del cicle que sigui, serà qui farà la substitució.
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4. La mestra de religió substituirà, quan sigui convenient.
5. La mestra d’educació Especial, si fos necessari.
6. L’equip directiu en últim cas.
7. Educació Infantil es substituiran dins la seva etapa amb el professorat de reforç d’Infantil.
El/la Cap d’Estudis, portarà registre de les substitucions.
Els mestres que preveuen una absència, deixaran feina programada i preparada per fer el professorat
que substitueixi.
4.1.8 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS
Les activitats extraescolars les organitza l’AMPA anualment amb la col·laboració, si s’escau del/la
coordinador/a del Pla Català d’Esport Escolar i el/la Cap d’estudis. En les activitats d’anglès hi intervenen
les especialistes.
Són aprovades pel Consell Escolar en el marc del Pla Anual i per tant d’acord objectius del Projecte
educatiu del centre.
Són activitats complementàries aquelles que es fan en horari lectiu fora del recinte escolar o dins amb
personal aliè al centre en horari lectiu.
No es faran sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament un/a
mestre-a, llevat d'aquelles en què el consell escolar pugui determinar altres condicions de manera
fonamentada. Prioritàriament, tots els acompanyants de les sortides seran membres del claustre.
En les sortides, les relacions alumnes/professors-acompanyants seran les següents:
Educació Infantil: per cada 10 alumnes 1 acompanyant.
Cicle Inicial: per cada 14 alumnes 1 acompanyant
Cicle Mitjà: per cada 16 alumnes 1 acompanyant
Cicle Superior: per cada 18 alumnes 1 acompanyant
A l'alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l'autorització escrita del pare, la mare o
representants legals. Sense autorització escrita, l’alumne no podrà sortir del centre.
Totes les activitats complementàries seran aprovades pel Consell Escolar. Aquelles que puguin sorgir
sense prèvia planificació, seran aprovades pel/la director-a del centre, que ho comunicarà en el següent
consell escolar o convocarà la permanent.
En tots els casos serà preceptiu el full d’activitat complementària indicant data, lloc, telèfon, persona
responsable, acompanyants, mitjà de transport... a fi i efecte que es pugui donar el permís corresponent.
Totes les activitats complementàries estan vinculades al currículum, la participació de l’alumnat en
aquestes activitats és obligatòria. La participació a les activitats que tinguin cost econòmic estaran
supeditades al seu pagament.
Els alumnes de l’escola Lanaspa-Crespinell assistiran a l’escola Crespinell a realitzar algunes activitats,
sempre que sigui necessari.
4.1.9 ORGANITZACIÓ FESTES I CELEBRACIONS DEL CENTRE
L’escola celebra festes i altres activitats, totes relacionades amb el Projecte Educatiu del centre i
vinculades a les tradicions i a la cultura catalana.
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Per Nadal es fa un Concert al Centre Cultural de Terrassa i/o en un altre recinte on participa tot l’alumnat
de l’escola, es un gran espectacle que comporta molta dedicació i implicació per part de l’especialista de
música, col·laboració de la resta de professorat i equip directiu.
La resta de festes i participa l’escola d’Educació Crespinell: Carnestoltes, Sant Jordi, Castanyada, ....
Conjuntament amb l’escola Crespinell organitzem la Setmana Cultural, la festa dels avis, ... entre d’altres.
En algunes d’aquestes celebracions hi participen els pares i mares de l’escola i també amb les famílies de
l’escola crespinell.
S’organitzen activitats esportives dirigides per l’AMPA.
Durant l’organització de les festes o activitats sempre es segueixen els protocols activats en les NOFC.
4.1.9 SEGURETAT, HIGIENE I SALUT
Seguretat
La direcció tindrà cura que la realització d'obres i tasques de manteniment, reparació i conservació no
interfereixi la normal activitat del centre o bé es programi una distribució diferent de les activitats, de
manera tal que resultin al màxim d'independents possible en els espais i/o temps.
L’escola disposa del pla d’emergència i evacuacions com un reglament específic per a aquests supòsits.
Aquestes normes es donaran a conèixer a l'inici de cada curs, a l'alumnat, al professorat i a la resta de
personal.
Es realitzarà, com a mínim, un simulacre d'evacuació al curs, a poder ser durant el primer trimestre. La
valoració de la realització dels simulacres s'incorporarà al pla d’emergència i es remetrà a la delegació
territorial del Departament d’Educació. Els resultats d'aquestes valoracions seran tinguts en compte per
a la millora i actualització del pla d'emergències i evacuacions.
Higiene
És imprescindible una bona higiene de les persones que comparteixen el mateix espai, en aquest cas
l’escola. Amb aquesta finalitat, les famílies són responsables de la higiene dels seus fills/es, tant personal
com de la roba que porten. Els tutors vetllaran per assegurar aquest aspecte en els seus alumnes, actuant
de la manera més convenient per facilitar la integració de tots els alumnes i la cohesió del grup, i
informant a la comissió CAD en cas que es detecti una possible negligència de les famílies en l’atenció
dels menors.
Els alumnes que tinguin polls haurien de romandre a casa fins la total eliminació de polls i llémenes.
Aquesta circumstància l’ha de comprovar el personal del centre (tutor/a, direcció) davant les famílies,
quan el/la nen-a es reincorpora a l’activitat normal de l’aula.
Higiene al pati, es vetllarà per tenir un pati net i recollit, fent torns de neteja a partir de Cicle Mitjà.
Salut
Les famílies han d’informar a l’escola de les malalties (cròniques o no) que tinguin els seus fills
obligatòriament.
 Per a disminuir raonablement el risc de contagi dins l'escola, aquesta no acceptarà cap nen o nena
que presenti:
 FEBRE (Temperatura superior a 37º) Després d’un dia sencer sense tenir febre, es retorna a
l’escola.
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 ESTOMATITIS Infeccions i lesions escampades a la boca.
 ERUPCIONS o altres alteracions de la pell, excepte en el cas que el pediatre indiqui que no és
contagiós.
 CONJUNTIVITIS PURULENTA sense tractament.
 PARASITOSI INTESTINAL (làmbies o qualsevol paràsit intestinal) sense tractament.
 POLLS o LLÈMENES sense tractament.
En cap cas podrà un-a alumne-a malalt-a incorporar-se al menjador de l’escola sinó ha assistit a classe
prèviament durant el matí.
Administració de medicaments
Quan cal administrar algun medicament a l'escola serà indispensable la presentació de la corresponent
recepta mèdica indicant: producte, dosi i horari d'administració.
Cal que els alumnes vagin proveïts de mocadors per al seu ús personal.
Salut alimentària
L’escola recomana esmorzar a casa abans de venir a l’escola. Hauria de ser complert i equilibrat. Es pot
complementar amb un petit aliment saludable i adequat per la seva bona nutrició.
L’escola aconsella no portar i no menjar llaminadures.
4.1.10 ACTUACIONS EN SITUACIONS D’EMERGÈNCIA VINCULADES A L’ÀMBIT ESCOLAR
 Cas d’accident
El/La mestre/a o la persona responsable que es trobi dirigint o vigilant una activitat escolar, extraescolar
o complementària, inclou menjador, en la qual tingui lloc un accident, haurà d'atendre la situació
produïda amb els mitjans de què pugui disposar, actuant en tot moment amb la diligència deguda,
conforme al que estableix la normativa vigent. El/La mestre/a avisarà amb la major brevetat possible a
la direcció de l’escola i aquest, si s’escau, a la família. També es prendran les mesures adients, perquè la
resta d’alumnes siguin atesos.
 En cas d’accident greu s’avisarà el 112 i a continuació a la família.
Si l’alumne-a és retirat amb ambulància, el/la mestre-a responsable l’acompanyarà, i si es tracta d’una
activitat complementària i/o extraescolar, serà el monitor o persona responsable de l’activitat.
El/la director/a del centre avisarà, tan aviat com sigui possible, el/la director/a general del Departament
d’Educació, a fi que l'òrgan competent pugui prendre les mesures adients de protecció de l'alumne
accidentat, si escau, i assabenti el pares, la mare o els tutors, o terceres persones perjudicades, sobre els
fets ocorreguts i el procediment establert per reclamar en via administrativa.
La direcció, juntament amb el/la coordinador/a de riscos laborals, vetllaran per la seguretat del recinte i
les instal·lacions escolars, tenint cura en considerar els elements de seguretat de què ha d'estar proveït
el centre.
4.1.11 ACTUACIONS EN EL SUPÒSIT DEL RETARD EN LA RECOLLIDA DE L’ALUMNAT A LA SORTIDA DEL
CENTRE
Seguint les indicacions del Consell Escolar Municipal aprovades el 26 de maig de 2010:
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a) En cas de no venir ningú a recollir un alumne, el/la mestre-a contactarà amb la família per telèfon i
esperarà a què el recullin, fent signar el registre de recollida tardana que hi ha a secretaria. Arribat el
cas de no contactar amb ningú, transcorreguts 30 minuts des de l’hora de sortida telefonarà a la
Policia Municipal per comunicar la situació.
b) Als 45 minuts de l’hora de sortida la policia es presentarà al centre on farà un informe especificant
les actuacions fetes per l’escola i tot seguit assumirà la custòdia de l’alumne en el centre (juntament
amb el/la mestre-a amb qui hagi estat fins aquell moment) fins a poder lliurar-lo als pares o tutors
legals.
c) S’evitarà el transport en vehicles policials i fer la custòdia en comissaries en consideració de la
protecció al menor.
d) En casos de famílies reincidents, la reiteració dels retards donarà lloc a la comunicació als serveis
socials del municipi de la situació, previ advertiment per escrit a la família, es portarà un control fent
signar a la família en el moment de la recollida de l’alumne.
4.2 DE LES QUEIXES I RECLAMACIONS
4.2.1 ACTUACIONS EN CAS DE QUEIXES PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS QUE QÜESTIONIN L’EXERCICI
PROFESSIONAL DEL PERSONAL DEL CENTRE
Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l’exercici professional del
personal del centre.
a) Quan els pares estiguin en desacord amb l’actuació del personal del centre, cal que en primer lloc
parlin amb el/la mestre-a amb qui tinguin la discrepància. En cas de no trobar punts d’acord, cal parlar
amb el tutor-a i en darrer terme i si és necessari, amb la direcció del centre.
b) De qualsevol reunió s’haurà de deixar registre escrit amb l’especificació dels acords presos.
c) Si tot i així no s’està d’acord i es vol presentar una queixa formal, cal fer un escrit de queixa adreçat a
la direcció que ha de contenir la identificació de la persona o persones que el presenten, el contingut
de la queixa, la data i la signatura, i, sempre que sigui possible, les dades, documents o altres
elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fa referència.
d) La resposta a les queixes s’ha de donar amb la màxima celeritat possible evitant sobrepassar el
termini d’una setmana.
4.2.2 RECLAMACIONS SOBRE QUALIFICACIONS OBTINGUDES AL LLARG DEL CURS
a) Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs.
b) Els pares i mares poden discrepar amb el/la mestre-a corresponent respecte a les qualificacions
obtingudes pels seus fills.
c) En cas de no coincidir amb la resolució final que el mestre-a hagi pres, es poden presentar al·legacions
per escrit. Les queixes presentades per escrit sobre les qualificacions obtingudes pels alumnes o
d’altres queixes han d’adreçar-se a la direcció del centre i han tenir la identificació de la persona o
persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i les dades i/o documents
en les que es basa la queixa.
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4.2.3 IMPUGNACIÓ DE DECISIONS DELS ÒRGANS I PERSONAL DEL CENTRE
a) Impugnació de decisions del òrgans i personal del centre.
b) Els escrits d’impugnació de les decisions preses pel personal del centre, s’hauran de dirigir a la
direcció amb les dades descrites anteriorment.
c) Els escrits d’impugnació de les decisions preses per la direcció, es dirigiran al director dels SSTT o a
inspecció.
4.3 SERVEIS ESCOLARS
4.3.1 SERVEI DE MENJADOR
El centre disposa de menjador escolar, que s'organitza d'acord al que disposa el Decret 160/1996, de 14
de maig, i seguint el preceptiu pla de menjador escolar que l’empresa porta a terme . Aquest pla seguirà
criteris alimentaris i educatius, i inclourà tant l'organització dels àpats com el desenvolupament
d'activitats educatives de lleure per part de l'alumnat.
El funcionament i gestió del menjador escolar és responsabilitat de l’empresa que l’Ajuntament de
Terrassa, a través de concurs, ha contractat per a gestionar els menjadors escolars de la ciutat.
El funcionament del menjador escolar segueix les directrius del Consell Escolar de l’escola i sota el control
i supervisió de la comissió de menjador sorgida del Consell Escolar. El document “Pla de funcionament
del menjador” recull l’organització concreta de grups, horaris, espais disponibles, etc. de l’escola.
L’alumnat es regirà per les normes generals del centre establertes en les NOFC.
L’horari de menjador és la franja horària del migdia, temps en què l'alumnat està sota la responsabilitat
de l'equip de monitoratge que l'empresa contracti.
L’empresa adjudicatària vetllarà pel manteniment, conservació, reparació i reposició dels materials, estris
que es puguin malmetre pel seu ús o per negligència durant l’horari de menjador.
Els alumnes que utilitzin aquests servei, realitzaran diferents activitats organitzades pel servei de
monitoratge de l’empresa.
Només l’alumnat de p3 podran fer migdiada després de dinar.
4.4 GESTIÓ ECONÒMICA
El Consell Escolar ha acordat les següents formes de pagament de les aportacions familiars:
a) La quota del material, activitats i les sortides es pagarà mensualment.
b) Les famílies poden domiciliar els rebuts, fet que facilita la gestió econòmica de l’escola.
c) La família ha d’estar al corrent dels pagaments perquè el seu fill/a pugui participar i gaudir de les
activitats que impliquin una despesa econòmica ja que l’ús de material diari i llibres de text és
prioritari pel desenvolupament normal del seu aprenentatge. En el cas que una família tingui deutes
amb l’escola i no compleixi el compromís adquirit, els alumnes afectats no podran assistir a les
sortides complementàries, i si ja les tenen pagades, s’utilitzaran els diners per abonar el deute.
d) Les situacions particulars que afectin a famílies de l’escola en relació a problemes econòmics, seran
tractades de forma individualitzada per la direcció del centre, havent escoltat el professorat implicat
i, si s’escau l’assistent social o educadora social.
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e) Valorat el cas, la família i la direcció del centre arribaran a un acord per tal d’afrontar, en petits
terminis, el pagament pertinent.
f) El professorat és l’encarregat d’informar a la direcció de l’escola la situació econòmica de la família.
g) Qualsevol canvi d’aquest protocol serà proposat per la direcció del centre a l’aprovació del Consell
Escolar.
h) Anualment s’aprovarà la gestió econòmica a través de la junta econòmica i el Consell Escolar. La
comptabilitat de l’escola es pot revisar sempre a requeriment d’aquest òrgan.
i) El secretari o la secretària de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre, amb el
vist-i-plau del/ la director-a (elaboració pressupost, seguiment del mateix, pagaments, liquidació...),
amb el programa de gestió SAGA.
j) Quan algun mestre realitzi una compra per la classe o per l’escola, haurà de demanar sempre que
sigui possible factura de la compra. Si és un tiquet de compra,(per separat de les compres personals),
hi ha de figurar de forma clara el NIF de l’establiment, el concepte de la compra i l’import.
k) Material i llibres escolar dels alumnes és socialitzat: l’escola conjuntament amb l’AMPA l’adquireix i
les famílies paguen una quota anual que és aprovada per la Comissió de Socialització.
l) Els llibres de text de cicle mitjà i cicle superior són socialitzats: les famílies aporten una quota anual
en la què està inclòs l’ús dels llibres socialitzats i els quadernets fungibles que puguin utilitzar-se i/o
fotocòpies.
m) L’escola vetllarà per a què tots els alumnes tinguin material i llibres facilitant el pagament fraccionat
de les quotes corresponents. L’escola avançarà els lots de llibres i materials sempre que la família hagi
efectuat un pagament inicial. La família haurà de complir el compromís pactat a principi de curs.
(pagar una quantitat determinada cada mes, o dos mesos... en funció del cas). Per poder gaudir de la
socialització, la família haurà d’estar al corrent del pagament de la quota de l’AMPA.
n) L’escola destinarà els diners que rep per ajuts i beques, tant per part de les entitats locals com del
Departament, a cobrir les necessitats de l’alumnat pel que fa a llibres de text, material escolar,
activitats complementàries per aquest mateix ordre.
o) L’AMPA aporta ajuts a totes les famílies que ho necessiten.
p) Per a distribuir els ajuts de què disposem per a cobrir les necessitats educatives de l’alumnat es
tindran en compte els següents criteris, els quals donaran prioritat:
 Famílies nombroses amb més fills escolaritzats
 Famílies monoparentals.
 Estar a l’atur (cal la presentació del certificat de l’INEM)
 No disposar d’ajuts per una altra banda (beca del Dept. o del MEC)
 Haver complert els compromisos pactats amb l’escola en situacions anteriors.
 Intentar que tots els alumnes facin com a mínim, una sortida al llarg del curs.
4.4.1 IMPAGAMENTS
Quan es doni el cas d’impagaments i després d’esgotar les comunicacions previstes i en el cas
d’incompliment dels acords família-escola, l’alumnat d’Ed. Infantil no rebrà l’àlbum trimestral i a
l’alumnat d’Ed. Primària no se li lliurarà cap material, incloent-t’hi les fotocòpies, l’haurà de portar
l’alumne-a. En aquest cas se li proporcionarà a la família una llista amb el material necessari.
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4.5 GESTIÓ ACADÈMICA I ADMINISTRATIVA
4.5.1 DE LA DOCUMENTACIÓ ACADÈMICO - ADMINISTRATIVA
L’escola formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a la documentació de l'alumnat,
que compren la documentació acadèmica i la de gestió, de l'arxiu individual i relativa als grups d'alumnes.
A secretaria hi ha un arxivador per cada grup classe on es guarda la documentació dels alumnes. Cada
alumne disposa d’una subcarpeta on hi ha la seva documentació personal:
 Primària: Fitxa dades bàsiques, informes trimestrals, informe final de cicle, mesures d’adaptació
curricular i informes EAP si s’escau, autorització pàgina web, opció religió, documents judicials si es
el cas, informes mèdic si cal. En el cas d’alumnes vinguts d’un altre centre també hi ha la
documentació enviada per l’altra escola (informe personal de trasllat i historial acadèmic), acords i/o
resum de les entrevistes realitzades amb les famílies . Les notes de cada trimestre es guarden en
format PDF per si es necessiten les dades en algun moment.
 Infantil: fitxa dades bàsiques, resum escolarització individual, informe quadrimestral i de de final
d’etapa, acords i/o resum de les entrevistes realitzades amb les famílies.
Qualsevol mestre-a pot consultar la documentació del seu alumnat, sense treure-la de les dependències
d’administració.
L’escola utilitza el programa SAGA del Departament d’Ensenyament per gestionar l’alumnat, el
currículum, els expedients, informes a les famílies, professorat i certificats d’escolarització i acadèmics.
És responsabilitat delegada per la direcció del/la Secretari/a de l’escola l’expedició de certificacions,
control de l’arxiu, registre de la documentació rebuda i expedida i registre de correspondència
L'activitat administrativa es formalitza en arxius, registres i documents tècnics. El centre disposarà de tots
els llibres de registre preceptius degudament habilitats i diligenciats.(registre d’entrada i sortida de
correspondència, matrícula d’alumnes, dels historials acadèmics dels alumnes, registre de certificacions,
llibre d’absències i permisos del professorat, llibre d’actes de claustre, llibre d’actes del consell escolar,
llibres de comptabilitat, pressupost del centre i justificació anual despeses amb les corresponents actes
d’aprovació del consell escolar, inventari...
El centre disposarà d'un arxiu actiu: documentació activa del centre que s’utilitza per a la realització de
les seves tasques ordinàries. Aquesta s’ha de custodiar un màxim de 5 anys, excepte aquells que puguin
generar certificacions posteriors (per exemple dades anuals). La documentació de gestió econòmica s’ha
de custodiar un mínim de 6 anys.
L’arxiu històric (tots els llibres-registre, actes i títols) i els historials acadèmics mentre no siguin lliurats al
titular o enviats a un altre centre per canvi en l’escolarització, s’han de conservar permanentment.
Les actes dels òrgans col·legiats fets amb mitjans informàtics s’enquadernaran, assegurant la numeració
de pàgines, amb la diligència d’obertura i certificació final de tancament on consten les actes que conté
el llibre, degudament signat pel director/a i el secretari/a.
4.5.2 ALTRA DOCUMENTACIÓ


Cada grup-classe disposarà d’un arxivador a on hi haurà les carpetes individualitzades de l’alumnat,
el Pla d’Acció Tutorial, resum estadístic de les proves internes i externes i qualsevol documentació
que interessi per a la bona marxa i del curs. Aquest arxivador estarà ubicat a la Secretaria del centre.
Tota la informació de l’alumnat es desarà escanejada i ubicada als ordinadors de secretaria.
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Tota la documentació referent al Projecte de Col·laboració amb l’escola d’EE Crespinell estarà a
l’escola degudament formalitzada i s’actualitzarà anualment, en funció de les necessitats educatives
de l’alumnat i del marc del projecte.
Actes, Programacions, PECC, PEC, PLIC; Programació general Anual, Acords de Coresponsabilitat,
Projectes de Biblioteca, Llengües estrangeres, ... i memòries, entre d’altres.
Empreses que desenvolupin activitats per l’escola dins o fora.
 En cas de separació i/o divorci on hi pugui haver problemes referents a la custòdia, les famílies
hauran de deixar una còpia dels documents que justifiquin la situació legal a direcció que l’arxivarà
a l’expedient de l’alumne.
 Si la informació és rellevant per als professionals que se n’ocupen de l’alumne, quedarà reflectida
en el recull d’incidències del suro de secretaria i de l’aula.
 Les famílies estan obligades a comunicar al centre qualsevol canvi en les dades personals
(telèfons, domicilis,...) per tal de garantir la comunicació i poder salvaguardar els drets del/la
menor. Ho faran comunicant-lo a la Secretaria de l’escola

4.6 DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I DE SUPORT SOCIOEDUCATIU DEL CENTRE
El personal d'administració i serveis i de suport socioeducatiu (professionals que degudament contractats
per les institucions, entitats, associacions o empreses corresponents prestin servei en el centre i/o
professionals externs que en el desenvolupament de les seves funcions portin a terme tasques en el si
del centre) té el deure de respectar les normes del centre contingudes en aquest document, així com
altres normes de rang superior que resultin d'aplicació en cada cas concret.
Tanmateix, aquest personal té el deure de reserva respecte de la informació a què tingui accés per raó
del seu càrrec.
El personal d’administració i serveis es regeix per la seva pròpia legislació. Actualment hi ha l’Oficial de
Serveis i Manteniment, que es personal de l’Ajuntament, i l’auxiliar administrativa que depèn
orgànicament del/la Secretari/a del centre és qui organitza les tasques a realitzar.
Drets i deures
Els drets i deures seran els què marquin les disposicions legals pertinents.
Podran participar en la vida del centre mitjançant els canals oportuns:
a) El dret a escollir els/les seus representants al Consell Escolar.
b) El dret a ser elegits/des com a representants al Consell Escolar.
c) Ser escoltats/des i les seves opinions i conviccions respectades.
FUNCIONS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA
En el marc del seu contracte laboral, les funcions del personal administratiu s’orienten a donar suport
burocràtic a la gestió administrativa de l’escola, d’acord amb les instruccions que rebi del/la director-a
i/o secretari -a del centre.
FUNCIONS
a) La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes.
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b) La gestió administrativa dels documents de l’alumnat: expedients acadèmics, títols, beques i ajuts,
certificacions, diligències,...
c) La gestió administrativa i tramitació dels assumptes propis del centre:
 Arxiu i classificació de la documentació del centre.
 Despatx de la correspondència.
 Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistats i relacions.
d) Gestió informàtica de dades ( SAGA) .
e) Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre.
f) Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal.
g) Realització de comandes de material, comprovació d’albarans,...
h) Manteniment de l’inventari.
i) Control de documents comptables simples.
j) Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast.
k) I tot allò que l’Equip Directiu cregui convenient i estigui dins les seves funcions.
FUNCIONS DE L’OFICIAL DE SERVEIS GENERALS
En el marc del seu contracte laboral les funcions del personal del OSG s’orienten a donar suport al
funcionament del centre, d’acord amb les instruccions que rebi de la direcció del centre.
FUNCIONS:
a) Obrir les portes del centre i tancar-les a l’entrada i sortida dels alumnes.
b) Estar al cas de les entrades i sortides del centre.
c) Utilitzar les màquines de fotocòpies .
d) Atendre les trucades telefòniques quan no hi ha ningú al despatx.
e) Ajudar al manteniment de l’edifici i patis.
f) Altres tasques que li siguin encomanades pròpies del seu càrrec per la direcció.
FUNCIONS DE L’AUXILIAR D’ED. ESPECIAL I/O VETLLADORES
a) Donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials perquè participi en les activitats que
organitza el centre.
b) Aplicar programes de treball preparats per tutors o especialistes i/o Participar en l’elaboració i
aplicació de tasques especifiques relacionades amb autonomia personal, adquisició d’hàbits,
d’higiene habilitats socials, mobilitat i desplaçaments, estimulació sensorial, habilitats de vida,
transició a la vida adulta i preparació per al món laboral, escolaritat compartida en centres
ordinaris/centres d’educació especial.
c) Conèixer els objectius i continguts dels programes per tal de poder adequar de la millor manera
possible a la seva tasca de col·laboració amb els mestres- tutors i els especialistes.
d) Proporcionar als mestres-tutors i especialistes elements d’informació sobre l’actuació de l’alumnat, a
fi d’adaptar i millorar el seu procés d’aprenentatge.
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5. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE (LEC 12/2009 art. del 30 al 38) (DAC 102/
2010 art. 19, 23, 24, 25)
5.1 CONVIVÈNCIA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES . QÜESTIONS GENERALS
Totes les normes centre tenen volen assolir la convivència sense conflictes i en harmonia és per això
que:
a) Cal que tots els membres de la comunitat educativa ens respectem els uns als altres de manera que
s’eradiquin vexacions, menyspreu, burles i ironies i qualsevol altre actitud de tipus destructiu que
afecti als altres.
b) Cal respectar la feina dels altres evitant interferir i molestar en les seves activitats.
c) Cal que es respecti el material, els estris i les coses dels altres així com les instal·lacions i materials
de l’escola.
d) Cal saber controlar les reaccions.
e) Cal ser respectuós en adreçar-se als altres i anomenar-los pel seu nom.
f) Cal que tothom es preocupi del benestar dels altres.
Les normes i acords del centre hauran de respectar, entre altres, els drets i deures de l’alumnat recollits
als articles 22 i 23 de la LEC 12/2009.
5.1.1 MESURES DE PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA
a) Per millorar la convivència i mantenir un ambient d’harmonia, l’escola treballa:
b) Pla d’hàbits on es recullen els hàbits que considerem prioritaris per anar assolint al llarg de
l’escolaritat.
c) Educació emocional en tots els nivell educatius, amb actuacions programades i permanents.
d) L’escola promou la convivència en el centre mitjançant les següents eines:
e) Aprenentatge de tècniques d’autocontrol i tècniques per la resolució positiva del conflicte.
f) Comunicació Assertiva. Promoure aquest estil de comunicació en tots els àmbits de la vida del centre.
g) Dinàmica de grups. Entre l’alumnat per tal de induir la definició de compromisos grupals respecte
als conflictes.
h) Educació Emocional.
i) Normes consensuades amb l’alumnat.
j) Anticipació de situacions. Dinàmiques d’aprenentatge a l’aula.
k) Treball cooperatiu a tots els cicles.
l) Programa d’apadrinament lector. Estableix vincles d’ajut de l’alumnat més gran envers els més petits.
m) Pla de convivència concreta les mesures d’actuació ( s’està elaborant).
5.1.2 MECANISMES I FÓRMULES PER A LA PROMOCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES (ESPECIAL ATENCIÓ
A ASSETJAMENT ESCOLAR)
a) Alumnat: En casos greus, aplicació del reglament de règim disciplinari de l’alumnat per la direcció,
que informarà a la comissió de convivència del consell escolar, si pertoca, que serà la que confirma o
no la sanció.
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b) El Professorat i/o PAS: Si és entre iguals, l’equip directiu intervindrà en la mediació. Si el conflicte és
entre el professorat i l’equip directiu, es buscarà quina és la solució més adequada que s’ajusti al dret
i la normativa.
c) Les famílies: Tractar el problema primerament amb el tutor-a. Si cal, l’equip directiu intervindrà en la
mediació. En última instància assessorar les famílies sobre les vies legals de reclamació.
d) En qualsevol àmbit, buscar l’acord. Si no és possible aplicar la normativa interna del centre o la de
rang superior.
e) Com a mecanisme preventiu s’intentarà facilitar en tot moment la comunicació amb les parts
implicades, el professorat afectat i l’equip directiu.
5.2 MEDIACIÓ ESCOLAR (DECRET 279/2006 ART. 23 AL 28)
A l’escola s’aplica la resolució pacífica de conflictes com a procés de mediació escolar per tal de què els
alumnes vagin assolint les estratègies necessàries per aplicar-les de forma autònoma.
Tot el professorat és mediador en la resolució de conflictes. El professorat ha fet formació en educació
emocional i resolució de conflictes.
5.3 MESURES CORRECTORES DE LES CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE
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.
e) Les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat.
2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin discriminació per raó de gènere,
sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de considerar
especialment greus.

5.3.1 Sancions imposables (art.37.3 LEC) .


Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l’article 37.1 de la Llei
d’educació es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l’article 37.3 de la Llei esmentada.
Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte,
sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per al centre i, en
el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en la
resolució del mateix expedient.
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5.3.2 MESURES CORRECTORES (DAC 102/2010 ART. 19.1.E) (DAC ART 24.1 I 2)




La instrucció de l’expedient a què fa referència l’apartat anterior correspon a un o una docent amb
designació a càrrec de la direcció del centre. A l’expedient s’estableixen els fets, i la responsabilitat
de l’alumnat implicat, i es proposa la sanció així com, si escau, les activitats d’utilitat social per al
centre i, en el seu cas, l’import de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment
hagin quedat afectats per l’actuació que se sanciona.
De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa l’alumnat afectat i, en el cas de menors
de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions d’instrucció
que es considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de resolució, l’instructor o
instructora de l’expedient ha d’escoltar l’alumnat afectat, i també els progenitors o tutors legals, i
els ha de donar vista de l’expedient completat fins a la proposta de resolució provisional per tal que
puguin manifestar la seva conformitat amb allò que a l’expedient s’estableix i es proposa o hi puguin
formular al·legacions. El termini per realitzar el tràmit de vista de l’expedient, de la realització del
qual n’ha de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini per formular-hi al·legacions
és de cinc dies lectius més.

5.3.6 MESURES CORRECTORES I SANCIONADORES (DAC 102/2010 ART. 24.1 I 2
Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la resta d’alumnat del centre,
en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar,de manera excepcional, una suspensió
provisional d’assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20
dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa l’expedient. Aquesta suspensió pot
comportar la no-assistència al centre. Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir a centre, però no podrà
participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional d’assistència a
classe. En tot cas, en la suspensió provisional d’assistència a classe, que s’ha de considerar a compte de
la sanció, s’han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període.
5.3.7 PERSONA COMPETENT PER A L’APLICACIÓ DE LA MESURA (DAC 102/2010 ART. 24.2)
Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades per l’apartat 1 són la
suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o la suspensió del dret
d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o
pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació
definitiva per a cursar estudis al centre.
5.3.7 PERSONA COMPETENT PER A L’APLICACIÓ DE LA MESURA (DAC 102/2010 ART. 24.2)
Entre les conductes contràries a la convivència que han de constar a les normes d’organització i
funcionament de cada centre hi ha d’haver, si més no, totes les que tipifica l’apartat 1, quan no siguin de
caràcter greu, i també les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat.
FALTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA A L’ESCOLA(Faltes molt greus)
CONDUCTES
SANCIONABLES
Art 37.1 LEC

SANCIONS
IMPOSABLES Art 37.3
LEC

COMPETÈNCIA
PER
IMPOSAR LES SANCIONS
Art 25 Decret 102/2010
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PRESCRIPCIONS
Art
25.5
Decret
102/2010

GRADUACIÓ DE LES
SANCIONS Art 24.3 i
24.4 Decret 102/2010
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a) 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.

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

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

Les faltes i sancions
prescriuen, als tres
mesos de la seva
comissió i de la seva
imposició.

FALTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA A L’ESCOLA(Faltes greus i lleus)
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Es tindran en compte:
a) Les circumstàncies
personals, familiars i
socials i l’edat de
l’alumnat afectat.
b) La proporcionalitat
de la sanció amb la
conducta o acte que
la motiva.
c) La repercussió de la
sanció en la millora
del procés educatiu
de l’alumnat afectat i
de la resta de
l’alumnat.
d) L’existència d’un
acord explícit amb els
pares o tutors legals,
en el marc
de la carta de
compromís educatiu
subscrita
per
la
família,
per
administrar la sanció
de
manera
compartida.
e)La
repercussió
objectiva en la vida
del
centre
de
l’actuació que se
sanciona.
f) La reincidència o
reiteració de les
actuacions que se
sancionen.
e)Es
consideren
especialment greus,
quan
impliquin
discriminació per raó
de gènere, sexe, raça,
naixença o qualsevol
altra circumstància
personal o social de
terceres persones que
resultin afectades per
l’actuació a corregir
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CONDUCTES
SANCIONABLES

SANCIONS IMPOSABLES

COMPETÈNCIA
IMPOSAR
SANCIONS

PER
LES

a) Faltes injustificades de
puntualitat
o
assistència a classe.
b) Actes d’incorrecció o
desconsideració amb
els altres membres de
la comunitat escolar.
c) Actes injustificats que
alterin
els
desenvolupament
normal
de
les
activitats del centre.
d) Actes d’indisciplina.
e) Qualsevol
altra
incorrecció que alteri
el
normal
desenvolupament de
l’activitat escolar, que
no constitueixi falta
segons l’article 37.1 de
la LEC

a) La mesura correctora
ha d’incloure alguna
activitat
d’utilitat
social per al centre.
(art. 24.1 del Decret
102/2010)
b) Amonestació
oral
pedagògica i amb un
llenguatge coherent.
c) Compareixença
immediata davant
del o la cap d’estudis
o del director/a.
d) Privació del temps
d’esbarjo que serà
aplicat dins de la
seva classe o a l’espai
determinat i sota la
vigilància
del
professor que hagi
imposat el càstig.
e) Amonestació escrita.
f) Realització
de
tasques educadores
en horari no lectiu,
i/o la reparació
econòmica
dels
danys causats al
material del centre o
bé
a
d’altres
membres
de
la
comunitat educativa.
La
realització
d’aquestes tasques
no
es
podrà
prolongar per un
període superior a
dues setmanes. (S’ha
d’informar
a
la
família
quan
s’apliqui la mesura
correctora )
g) Suspensió del dret a
participar
en
activitats
extraescolars
o
complementàries del
centre per un període
màxim d’un mes.

Qualsevol professora pot aplicar les
sancions pertinents,
seguint el següent
protocol:
a) Informar
al
tutor-a
b) Informar a la
direcció
de
l’escola.
c) I si s’escau a la
comissi

PRESCRIPCIONS

GRADUACIÓ DE LES
SANCIONS

El registre de les faltes
es registraran en l’arxiu
de
l’alumnat
es
mantindrà durant tota
la seva escolaritat.
Es tindran en compte
les faltes comeses en el
curs.

a) Són agreujants
els
actes
o
conductes que
impliquin
discriminació
per
raó
de
gènere,
sexe,
raça, naixença o
qualsevol altra
circumstància
personal o social
de
terceres
persones
que
resultin
afectades
per
l’actuació
a
corregir.
b) Són atenuants el
penediment
immediat
i
sincer per part
de l’alumne de
l’acció feta, la
predisposició a
solucionar
o
reparar per la
via del diàleg i la
cooperació
el
problema amb
les
persones
afectades. Si
la falta és greu,
el
tutor/a
avisarà
per
escrit als pares
immediatament;
en els altres
casos, ho farà
cada 5 faltes.
c)
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Aquest avís ha
de
quedar
registrat
en
l’expedient de
l’alumnat, així
com la sanció
imposada.
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h) Canvi de grup o
classe de l’alumne-a
per
un
període
màxim de quinze
dies.
i) Suspensió del dret
d’assistència
a
determinades classes
per un període no
superior a cinc dies
lectius. Durant la
realització
d’aquestes
classes
l’alumne-a ha de
romandre al centre
efectuant els treballs
acadèmics que se li
encomanin.
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6. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR
(Decret 279/2006) (DAC 102/2010 art. 19.2) (Resolucions de 21 de juny de 2013)
6.1.QÜESTIONS GENERALS
L’escola Lanaspa-Giralt és un centre acollidor, integrador, formador, respectuós amb els drets de les
persones, dels infants, dels animals i la natura.

Drets de les famílies
Els pares/mares, tutors/es de l’alumnat tenen dret a:
a) L’alumnat ha de rebre una educació completa en la part que pertoca a l'escola.
b) Participar en l'elaboració del Projecte Educatiu i de les Normes de funcionament que se’n mitjançant
l'ús dels canals establerts per la llei i per aquells altres canals que l'escola estableixi.
c) Participar en els òrgans de govern de l'escola, tant si són els determinats per la llei com els establerts
addicionalment per la pròpia escola. Això implica:
1. el dret a elegir els propis representants.
2. el dret a ésser elegits.
3. la llibertat d'expressió de les pròpies conviccions i opinions.
d) Rebre informació general sobre l'escola, molt especialment sobre el Projecte Educatiu i les NOFC:
contingut, elaboració, revisió.
e)Rebre informació específica sobre tot allò que afecta al seus fills o a les seves filles. En concret:
1. Projecte del mestre de la seva classe.
2. Organització material, en la mesura que afecta als pares: horaris, materials i llibres, sortides,
activitats complementàries,serveis, etc.
3.Evolució personal i acadèmica, cada vegada que les cirscumstàncies ho requereixin i, en tot cas,
sempre el mínim requerit per la llei.
f) Ésser escoltats quan expressin suggeriments o reclamacions i ésser consultats en les decisions
d'importància, tant si afecten el conjunt de l'escola, la classe del seu fill/a, com a un alumne-a en
concret.
g) Ésser membres de l'Associació de Pares d'Alumnes i participar en els òrgans de decisió i de gestió,
segons el que estableixin els estatuts.
h) Disposar dels serveis ordinaris i complementaris que siguin organitzats per l'escola o per l'Associació
de Pares, amb subjecció als criteris d'organització d'aquests serveis.
Deures de les famílies
Els pares/mares, tutors/es de l’alumnat tenen el deure de:
a) Acceptar els objectius i principis expressats en el Projecte educatiu de l'escola i en la normativa
recollida en les NOFC.
b) Acceptar i emprar els canals previstos per a la modificació del Projecte educatiu i de les NOFC.
c) Fomentar en els seus fills i en els seves filles predisposicions i actituds favorables a l'escola, i
estimular-los en el compliment del deure. I ajudar-los, si s’escau, però sense fer-los la feina.
d) Escoltar els seus fills i en els seves filles i analitzar amb ells/es els possibles problemes que puguin
plantejar-se a l'escola. Si ho creuen convenient, informar als mestres sobre aquests problemes i sobre
la manera com són viscuts per l’alumnat.
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e) Cooperar amb l'escola i amb els/les mestres en allò que afecti al creixement i l'educació dels seus fills
i filles, cercant sempre la coherència entre l'acció educativa que es porta a terme a casa i la que es fa
a l'escola. Això implica:
1. Assistir a les convocatòries d'entrevista o de reunió, quan el/la mestre-a, el cicle o l'escola ho
requereixi.
2. Donar informació al professorat dels problemes que viuen els seus fills i els seves filles fora de
l'escola.
3. Informar al professorat sobre problemes d'ordre físic o psíquic que puguin presentar-se.
f) Contribuir a la millora de l'educació que l'escola ofereix al seu alumnat, mitjançant l'aportació de
suggeriments i sense esperar que siguin atesos directament.
g) Facilitar a l'escola les dades per completar les fitxes de registre personal de cada infant. En el cas de
malaltia del fill/a, tenir informada l'escola i complir sempre les indicacions de prevenció sanitària que
doni el metge.
h) Garantir la puntualitat de l'assistència dels seus/seves fills/es a l'escola i garantir, igualment,
l'assistència habitual, advertint i justificant les absències.
i) Proporcionar als seus fills i a les seves filles els materials necessaris per a la realització de les tasques
escolars.
j) Garantir la higiene personal i la indumentària dels fills/es.
k) Realitzar el pagament de les quotes de material o sortides i/o altres activitats en les que participi el
seu fill/a
6.2. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU









El Consell Escolar del centre va aprovar la carta de compromís educatiu el setembre de 2011.
Les famílies dels alumnes que es vagin incorporant al centre, hauran de signar la carta després que el
tutor/a o algun membre de l’equip directiu els informi del seu contingut en la primera entrevista
individual que tinguin.
El contingut de la carta de compromís es revisarà de forma general a les reunions de pares d’inici de
curs, i de forma particular a les entrevistes personals, però no caldrà tornar a signar-la durant
l’escolaritat de l’alumne/a a no ser que s’incloguin compromisos específics addicionals, hi hagi
modificacions que sempre se n’haurà al Claustre i Consell Escolar.
Les cartes de compromís han de ser signades per la direcció del centre i per la família, a partir de 3r,
l’alumne-a també signarà.
El/La tutor/a donarà una còpia de la carta de compromís (signada per ambdues parts) a la família i es
quedarà l’original.
Correspon a la direcció del centre custodiar les cartes de compromís conjuntament amb la
documentació de l’alumne-a.
Per fer el seguiment del compliment dels compromisos de la carta amb cada família, els tutors han
de tenir un exemplar a l’aula per si el necessiten en el moment de l’entrevista.

6.3.INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES


Reunió de cada tutor/a amb les famílies de la seva classe, on es donarà informació de normativa
general, d'horaris, materials generals, funcionament, es farà l’última setmana de setembre o primera
d’octubre, exceptuant p3.
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Alumnes que s’incorporen al llarg del curs: entrevista amb el tutor en els primers quinze dies.
De totes les entrevistes n’ha de quedar constància escrita a la documentació del grup-classe
Al llarg del curs, cada família ha d'entrevistar-se amb el tutor/a del seu/va fill/a com a mínim una
vegada. Aquesta entrevista i totes les altres que siguin necessàries pel bon seguiment dels alumnes,
tant poden ser demanades pel professorat com per les famílies.
Les informacions d’activitats de caire general són distribuïdes mitjançant circulars repartides entre
els propis alumnes i enviades per email.
Per les colònies o el viatge de 6è es farà una reunió prèvia a la sortida.
És recomanable fer una reunió de classe a final de curs per informar a les famílies de com ha anat el
curs.
 De la mateixa manera es reparteixen les informacions de l'AMPA.
 L'escola donarà informes personals a les famílies:
 Ed. Infantil: finals de gener i final de curs.
 Ed. Primària: Nadal, Setmana Santa i final de curs.
 Tots els aspectes d'informació diària i personal, com pot ser la justificació d'haver arribat tard, la
informació d'aspectes escolars que han succeït aquell dia, o qualsevol altre missatge quotidià, es
realitzarà a través de la "maleta viatgera" (des de P3 a 2n), o de l'agenda (de 3r a 6è).
 Tanmateix, l’agenda incorporarà un extracte del contingut de les NOFC concretant així la carta de
compromís.

6.4 SERVEIS EXTERNES DE SUPORT AL CENTRE
 Qualsevol servei extern o empresa que hagi de donar servei o assistència a l’escola s’ha de regir per
aquesta normativa de funcionament de l’escola.
6.5 ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES
Els pares dels alumnes tenen garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu i, en conseqüència,
poden associar-se constituint l’AMPA.
L’escola establirà un contacte fluït amb l’AMPA o AMPAS facilitant-ne lloc de trobada i espais de
col·laboració.
L’AMPA assumirà, entre d'altres, les següents finalitats:
a) Assistir els pares, mares o tutors en tot el que puguin necessitar ( i estar en les seves competències)
relacionat amb l’escolarització dels seus fills.
b) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar en l’elaboració de
directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
c) Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre. L’AMPA pot utilitzar
els locals del centre per les activitats que li són pròpies. L’equip directiu del centre facilitarà la integració
d'aquestes activitats a la vida escolar, tenint en compte el normal desenvolupament d'aquesta.
L’AMPA pot utilitzar les cartelleres del centre per a la difusió de la informació pròpia. L’equip directiu del
centre els ha de reservar espais en el tauler o sistema d’anuncis del centre.
L’AMPA tindrà contactes periòdics amb l’equip directiu del centre. El/la director/a haurà d’establir un
calendari de trobades, mínim 3 durant el curs.
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6.6 ALUMNES DELEGATS/DES. CONSELL DE PARTICIPACIÓ
Cada classe, a partir de 3r escollirà dos alumnes que en seran els/les delegats/des.
El consell de delegats estarà format pels dos delegats de cada classe. Es reuniran periòdicament, ajudats
per professorat del centre en la conducció dels debats, presentacions, recollida de propostes, etc. Els
delegats de classe són el canal de comunicació entre el seu grup i el Consell de Delegats.
Són funcions del delegats:
 Rebre i recollir informació d’interès pel grup
 Comunicar assumptes d’interès del grup relatius a la convivència i la vida de l’aula al professorat a
través del tutor.
 Recollir la opinió, inquietuds i propostes dels companys en temes d’interès general o quan siguin
consultats per algun òrgan del centre.
 Proposar temes per l’elaboració de l’ordre del dia de les assemblees de classe i ajudar a redactar els
resums o actes de les reunions realitzades.
 Representar el grup en la vida escolar i en el Consell de Delegats del centre emetent l’opinió
majoritària del grup i no la pròpia.
 Participar de les reunions del Consell de Delegats.
6.7 ALTRES ÒRGANS I PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ
Els pares, mares o tutors legals tenen dret a participar en el control i la gestió del centre, a través dels
seus representants en el consell escolar.

Aquesta normativa d’organització i funcionament de centre (NOFC) entrarà en vigor a partir de
la seva aprovació en el claustre i en el Consell Escolar.
1 de juliol del 2014 ha estat aprovada aquesta normativa pel Consell Escolar.

Annexos documentació per a completar aquesta normativa.
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ANNEXOS NORMATIVA
ANNEX 1
LEC Llei d’Educació de Catalunya, 12/2009 de 10 de juliol
Article 142
El director o directora
1. El director o directora 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.
2. La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment de concurs, en què
participen la comunitat escolar i l’Administració educativa.
3. El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge
pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions
s’exerceixen en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del
projecte de direcció aprovat.
4. Corresponen al director o directora les funcions de representació següents:
a) Representar el centre.
b) Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre.
c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre.
d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i vehicular
al centre els objectius i les prioritats de l’Administració.
5. Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents:
a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions
corresponents.
b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el
projecte educatiu i garantir-ne el compliment.
c) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels
plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments
educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció.
d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa
i de comunicació en les activitats del centre, d’acord amb el que disposen el títol II i el projecte
lingüístic del centre.
e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu.
f) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de
llocs de treball del centre i les modificacions successives.
g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència l’article 124.1 i
presentar les propostes a què fa referència l’article 115.
h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la programació
general anual.
i) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i,
eventualment, dels acords de coresponsabilitat.
j) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre personal
destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent a l’aula.
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6. Corresponen al director o directora les funcions següents amb relació a la comunitat escolar:
a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre.
b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries
corresponents.
c) Assegurar la participació del consell escolar.
d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, si s’escau, amb
les associacions d’alumnes.
7. Corresponen al director o directora les funcions relatives a l’organització i la gestió del centre
següents:
a) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre i
dirigir-ne l’aplicació.
b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte
educatiu.
c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent.
d) Visar les certificacions.
e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o
secretària del centre.
f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat.
g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i actuar com
a òrgan de contractació.
h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la qual
cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula.
8. El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les relatives
al govern del centre no assignades a cap altre òrgan.
9. 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 o directora, en l’exercici de les seves
funcions, és autoritat competent per a defensar l’interès superior de l’infant.
10. La regulació del complement retributiu del director o directora relatiu a les funcions de
direcció ha de tenir en compte la complexitat del centre que dirigeix.
Article 147
Equip directiu
1. A cada centre públic s’ha de constituir un equip directiu.
2. L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics i és integrat pel director o
directora, el secretari o secretària, el cap o la cap d’estudis i els altres òrgans unipersonals que
s’estableixin per reglament o en exercici de l’autonomia organitzativa del centre.
3. Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del projecte de direcció
establert per l’article 144.
4. El director o directora pot delegar en els membres de l’equip directiu les funcions establertes
pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 142.
5. Els centres públics, en exercici de llur autonomia, poden constituir un consell de direcció,
integrat per membres del claustre del professorat d’entre els que tenen assignades o delegades
tasques de direcció o de coordinació.
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6. Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l’equip directiu i del
consell de direcció. També li correspon l’assignació o la delegació de funcions a altres membres
del claustre, i la revocació d’aquestes funcions.
7. El director o directora respon del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels
objectius del projecte educatiu, d’acord amb el projecte de direcció, i ret comptes davant el
consell escolar i l’Administració educativa. L’Administració educativa avalua l’acció directiva i el
funcionament del centre.
Decret d’Autonomia de centres 102/2010
Article 30
Òrgans unipersonals de direcció
1. Els òrgans unipersonals de direcció dels centres públics són el director o directora, el secretari
o secretària, el cap o la cap d’estudis i els que estableixin les normes d’organització i
funcionament del centre, d’acord amb el que preveu l’article 34.
2. El mínim d’òrgans unipersonals de direcció d’un centre educatiu són la direcció, el o la cap
d’estudis i el/la secretari/ària. Correspon al Departament d’Educació establir les condicions
excepcionals que han de permetre l’exercici de dos d’aquests òrgans unipersonals per part
d’una mateixa persona. Llevat del cas excepcional en què correspongui acumular en una sola
persona tots els òrgans unipersonals de direcció, una mateixa persona no ha d’exercir
simultàniament la direcció i la secretaria.
Article 31
Projecte de direcció i exercici de la direcció del centre
1. El director o directora dels centres públics representa en el centre l’administració que n’és
titular i li corresponen les funcions que li atribueixen la Llei d’educació i la resta de l’ordenament
jurídic.
2. El projecte de direcció ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període
del mandat i precisa els indicadors que han de servir de referència per a la seva avaluació
d’acord amb els indicadors de progrés establerts en el projecte educatiu. Així mateix, quan
escaigui, el projecte de direcció conté les propostes i elements necessaris per a la revisió del
projecte educatiu. En qualsevol cas, la modificació del projecte educatiu ha de seguir el
procediment establert per a la seva aprovació. El projecte de direcció vigent orienta i vincula
l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats del centre en el període de
mandat de la direcció corresponent.
3. En aplicació del que s’hagi previst en el projecte de direcció, i en exercici de les seves
funcions, correspon al director o a la directora:
a) Formular, quan escaigui, la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i
adaptacions corresponents, posar el projecte educatiu a disposició de l’Administració educativa
i impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i,
eventualment, la dels acords de coresponsabilitat.
b) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels
plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió.
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c) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre i
dirigir-ne l’aplicació, establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte
educatiu i impulsar i adoptar mesures per millorar l’estructura organitzativa del centre.
d) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de
llocs de treball del centre i les modificacions successives, així com la definició de requisits o
perfils propis d’alguns llocs de treball.
e) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre, dirigir l’aplicació de la programació
general anual i vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum
coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.
f) Gestionar el centre, d’acord amb l’article 99.1 de la Llei d’educació.
ANNEX 2
LEC Llei d’Educació de Catalunya, 12/2009 de 10 de juliol
Article 147
Equip directiu
1. A cada centre públic s’ha de constituir un equip directiu.
2. L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics i és integrat pel director o
directora, el secretari o secretària, el cap o la cap d’estudis i els altres òrgans unipersonals que
s’estableixin per reglament o en exercici de l’autonomia organitzativa del centre.
3. Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del projecte de direcció
establert per l’article 144.
4. El director o directora pot delegar en els membres de l’equip directiu les funcions establertes
pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 142.
5. Els centres públics, en exercici de llur autonomia, poden constituir un consell de direcció,
integrat per membres del claustre del professorat d’entre els que tenen assignades o delegades
tasques de direcció o de coordinació.
6. Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l’equip directiu i del
consell de direcció. També li correspon l’assignació o la delegació de funcions a altres membres
del claustre, i la revocació d’aquestes funcions.
7. El director o directora respon del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels
objectius del projecte educatiu, d’acord amb el projecte de direcció, i ret comptes davant el
consell escolar i l’Administració educativa. L’Administració educativa avalua l’acció directiva i el
funcionament del centre.
Decret d’Autonomia de centres 102/2010
Article 32
Cap d’estudis
1. El o la cap d’estudis és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al
del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim, per un
curs sencer.
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2. Correspon al o a la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció d’entre les
previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la direcció,
preferentment en els àmbits curricular, d’organització, coordinació i seguiment de la impartició
dels ensenyaments i altres activitats del centre i d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el que
prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del centre.
3. Per raó de la diversitat dels ensenyaments o dels torns horaris, la direcció del centre pot
encarregar funcions de les esmentades a l’apartat anterior a un òrgan unipersonal de direcció
addicional que, en aquest cas, es podrà denominar cap d’estudis dels ensenyaments o torns
que correspongui.
4. Llevat que les normes d’organització i funcionament del centre ho prevegin altrament, el o la
cap d’estudis substitueix el director o directora en cas d’absència, malaltia o vacant.
ANNEX 3
Decret d’Autonomia de centres 102/2010
Article 33
Secretaria
1. El secretari o la secretària és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior
al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim per un
curs sencer.
2. Correspon al secretari o a la secretària l’exercici de les funcions que li delegui la direcció
d’entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la
direcció, preferentment en l’àmbit de la gestió econòmica, documental, dels recursos materials
i de la conservació i manteniment de les instal·lacions, d’acord amb el que prevegi el projecte
de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del centre.
3. Correspon també al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la
secretaria del claustre i del consell escolar del centre, i d’aquells altres òrgans col·legiats en què
les normes d’organització i funcionament del centre així ho estableixin.
ANNEX 4
LEC Llei d’Educació de Catalunya, 12/2009 de 10 de juliol
Article 148
El consell escolar
1. El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.
Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també
determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.
2. El Departament ha d’adaptar l’estructura i la composició del consell escolar
a les característiques dels centres educatius únics a què es refereix l’article 72.3, i d’altres
centres de característiques singulars, per a garantir l’eficàcia en l’exercici de les funcions que li
corresponen.
3. Corresponen al consell escolar les funcions següents:
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres
cinquenes parts dels membres.
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b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els
resultats.
c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració
del centre amb entitats o institucions.
d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats
extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament conèixer l’evolució del rendiment escolar.
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
4. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que aquestes
normes no estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats de
l’Administració de la Generalitat.
5. El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques
d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar un professor o professora, i un
alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de
titularitat pública han de comptar amb una comissió econòmica, amb les excepcions que
estableixi el Departament
Decret d’Autonomia de centres 102/2010
Article 45
Consell escolar. Composició
1. Sense perjudici del que s’estableix en l’article 27, el consell escolar d’un centre públic està
integrat per les següents persones membres:
a) El director o directora, que el presideix.
b) El cap o la cap d’estudis.
c) Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
d) Els i les representants del professorat s’elegeixen pel claustre.
e) Els i les representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per
ells i entre ells.
f) Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.
g) En els centres específics d’educació especial i en els que tinguin unitats
d’educació especial també és membre del consell escolar un o una representant del personal
d’atenció educativa. La representació d’aquest personal no té la consideració de representació
del professorat als efectes de determinar la composició del consell escolar.
2. El secretari o secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb
veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell.
3. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones
membres del consell.
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4. El nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior
a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels
progenitors la designa l’associació de pares i mares més representativa del centre.
5. Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves
normes d’organització i funcionament, d’acord amb el que s’estableix en aquest article i la resta
de legislació vigent.
6. En els centres de nova creació, el director o directora ha d’ajustar la composició del consell
escolar respectant el que estableixen els apartats 3 i 4. En els centres incomplets, quan el
nombre de professorat no permeti assolir el que preveu l’apartat 3, les normes d’organització i
funcionament han d’establir que, en tot cas, hi hagi el mateix nombre de representants dels
sectors a què es refereixen els epígrafs d) i e) de l’apartat 1.
7. En els centres que imparteixen exclusivament ensenyaments que duen a l’obtenció de títols
acadèmics que equivalen a títols universitaris, en les escoles oficials d’idiomes, en les escoles
d’art, en els centres que imparteixen ensenyaments de règim especial d’esports i en els altres
centres que imparteixen ensenyaments exclusivament a alumnes majors de divuit anys, no hi
ha representació dels pares i mares dels i de les alumnes.
8. El centre no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels tres cursos acadèmics
següents a aquell en què és determinada. L’aprovació d’una modificació en la composició del
consell escolar no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que es dugui a terme després
que s’hagi aprovat.
Article 46
Consell escolar. Funcionament
1. Les funcions del consell escolar són les que estableix l’article 148.3 de la Llei d’educació. A
més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació
anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre,
vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats d’acord amb l’article
144.4 de la Llei d’educació.
2. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui
previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la
Generalitat.
3. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que
el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones
membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.
4. Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible
arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos
en què la normativa determini una altra majoria qualificada.
5. La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell amb una
antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat,
i, si escau, d’aprovació. El consell escolar es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la
tramesa de la convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord.
6. Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del
centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre de la
comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió
per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent.
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Article 47
Consell escolar. Comissions de treball
1. Les normes d’organització i funcionament poden establir comissions d’estudi i informació en
el si del consell escolar i delimitar els àmbits d’actuació i les funcions que se’ls encomana per
tal que formulin aportacions i propostes al plenari del consell.
2. Les comissions incorporen, en tot cas, la direcció del centre o, en la seva representació, un
altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un alumne o alumna o
representant de les mares i els pares, sense perjudici del que s’estableix en l’apartat següent.
3. Entre les comissions que es constitueixin en el si del consell escolar hi ha d’haver
preceptivament una comissió econòmica, integrada, com a mínim, pel director o directora, que
la presideix, el secretari o secretària i, en el seu cas, l’administrador o administradora, un
professor o professora, un o una representant dels pares i mares i un o una representant dels i
de les alumnes. La comissió econòmica supervisa la gestió econòmica del centre i formula,
d’ofici o a requeriment del consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria.
4. El consell escolar pot autoritzar que s’incorporin d’altres persones membres de la comunitat
educativa.
ANNEX 5
Decret d’Autonomia de centres 102/2010
Article 48
Claustre del professorat
1. El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el controli la gestió de
l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. Està
integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora.
2. Les funcions que corresponen al claustre de professorat són les que estableix l’article 146.2
de la Llei d’educació. A més, ha de vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de
la programació anual del centre, i per al compliment del projecte de direcció que, en el marc del
projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i
col·legiats del centre.
3. La intervenció del claustre en la formulació de les normes d’organització i funcionament
s’entén sense perjudici de la seva competència per adoptar les decisions sobre els temes de
caràcter educatiu que li corresponen.
4. Totes les persones membres del claustre del professorat, amb independència de la seva
situació administrativa, són electores i elegibles com a representants del professorat al consell
escolar del centre, amb l’única excepció del professorat substitut, que no és elegible.
5. Les normes d’organització i funcionament del centre poden establir comissions de treball en
el si del claustre del professorat per a l’estudi de temes específics, i determinar-ne l’àmbit
d’actuació i les funcions que se’ls encomana per tal que formulin aportacions i propostes al
claustre.
6. El claustre del professorat es reuneix preceptivament a l’inici i al final de curs, i sempre que
el convoqui el director o directora del centre o ho sol·liciti al menys un terç de les persones
membres.
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LEC Llei d’Educació de Catalunya, 12/2009 de 10 de juliol
Article 146
El claustre del professorat
1. El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió
de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És
integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora del centre.
2. El claustre del professorat té les funcions següents:
a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.
b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció del
director o directora.
c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.
d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.
e)Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar.
g) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la
programació general del centre.
h) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre,
en el marc de l’ordenament vigent.
i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
3. El director o directora del centre pot convocar a les sessions del claustre del professorat
professionals d’atenció educativa destinats al centre perquè informin amb relació a l’exercici de
les funcions establertes per les lletres a, c, d, e, g i h de l’apartat 2.
ANNEX VI
LEC Llei d’Educació de Catalunya, 12/2009 de 10 de juliol
Article 147
Equip directiu
1. A cada centre públic s’ha de constituir un equip directiu.
2. L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics i és integrat pel director o
directora, el secretari o secretària, el cap o la cap d’estudis i els altres òrgans unipersonals que
s’estableixin per reglament o en exercici de l’autonomia organitzativa del centre.
3. Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del projecte de direcció
establert per l’article 144.
4. El director o directora pot delegar en els membres de l’equip directiu les funcions establertes
pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 142.
5. Els centres públics, en exercici de llur autonomia, poden constituir un consell de direcció,
integrat per membres del claustre del professorat d’entre els que tenen assignades o delegades
tasques de direcció o de coordinació.
6. Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l’equip directiu i del
consell de direcció. També li correspon l’assignació o la delegació de funcions a altres membres
del claustre, i la revocació d’aquestes funcions.
7. El director o directora respon del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels
objectius del projecte educatiu, d’acord amb el projecte de direcció, i ret comptes davant el
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consell escolar i l’Administració educativa. L’Administració educativa avalua l’acció directiva i el
funcionament del centre.
Decret d’Autonomia de centres 102/2010
Article 35
Equip directiu
1. L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres han
de treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones
membres de l’equip directiu la gestió del projecte de direcció.
2. L’equip directiu del centre està format pel director o directora, que el presideix, el o la cap
d’estudis, el secretari o secretària i els òrgans unipersonals de direcció addicionals.
Article 36
Substitució temporal de persones membres de l’equip directiu
A partir de l’inici del tercer mes de baixa o d’absència temporal de la persona
titular d’un òrgan unipersonal de direcció del centre, el funcionari o funcionària docent designat
o designada per exercir transitòriament les funcions de l’òrgan té, per la durada del
nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona titular.
ANNEX VII
Decret d’Autonomia de centres 102/2010
Article 40
Coordinació docent
1. La coordinació del personal docent d’un centre públic s’ha d’orientar, en el marc del projecte
educatiu, a les finalitats següents:
a) Assolir els objectius educatius dels ensenyaments que s’hi imparteixen i adequar-los a les
necessitats de l’entorn i context sociocultural.
b) Millorar l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de l’alumnat.
c) Millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge i la seva avaluació.
d) Investigar i innovar en el marc del pla de formació del centre, i contribuir en
la formació permanent del personal docent.
e) Aquelles altres que estableixin les normes d’organització i funcionament del centre o els
atribueixi la direcció del centre o el Departament d’Educació.
2. L’estructura i funcions de què es doten, en els centres, els òrgans de coordinació docent
estan al servei de l’assoliment, segons criteris d’eficiència i eficàcia, dels objectius definits en el
projecte educatiu i quantificats en els seus indicadors de progrés.
Article 41
Òrgans unipersonals de coordinació
1. En funció de les necessitats del centre, d’acord amb els criteris del seu projecte educatiu
concretats en el projecte de direcció que en cada moment sigui vigent, i també quan així ho
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prescriguin normes amb rang de llei, els centres es doten d’òrgans unipersonals de coordinació,
amb les limitacions a què fa referència l’article 43.
2. Els òrgans unipersonals de coordinació reben de la direcció els encàrrecs de funcions de
coordinació o especialitzades previstes a les lleis o adients a les necessitats del centre
derivades de l’aplicació del projecte educatiu, entre les quals hi ha la coordinació d’equips
docents i de departaments. De l’exercici de les seves funcions responen davant de l’equip
directiu.
3. El nomenament dels òrgans unipersonals de coordinació s’ha d’estendre, com a mínim, al
curs escolar sencer i, com a màxim, al període de mandat del director o directora. En els centres
que imparteixen educació secundària hi ha d’haver, com a mínim, dues persones caps de
departament, el nomenament de les quals ha de recaure preferentment en personal funcionari
docent dels cossos de catedràtics.
4. La direcció del centre pot revocar el nomenament d’un òrgan unipersonal de coordinació
abans que no finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, tant a sol licitud de la persona
interessada com per decisió pròpia expressament motivada i amb audiència de la persona
interessada.
5. El director o directora nomena els òrgans unipersonals de coordinació havent escoltat el
claustre en relació amb els criteris d’aplicació, i informa al consell escolar i al claustre dels
nomenaments i cessaments corresponents.
Article 42
Substitució temporal d’òrgans unipersonals de coordinació
A partir de l’inici del tercer mes de baixa o d’absència temporal de la persona titular d’un òrgan
unipersonal de coordinació, el funcionari o funcionària docent que en tingui assignades
transitòriament les seves funcions té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i
obligacions que corresponen a la persona titular de l’òrgan.
Article 43
Nombre màxim d’òrgans unipersonals de direcció addicionals i d’òrgans unipersonals de
coordinació
1. El Govern determina l’import màxim anual que s’assigna a cada centre per la totalitat dels
complements retributius a què fa referència la disposició addicional vint-i-dosena atenent
variables de dimensió i complexitat dels centres, així com de diversitat de tipologies dels
ensenyaments que imparteix.
2. A la fi del període de mandat de la direcció, el Departament revisa el valor de les variables
de dimensió i complexitat que corresponen a cada centre.
Article 44
Encàrrec transitori de funcions a òrgans unipersonals de direcció addicionals, a
òrgans unipersonals de coordinació i a altres persones membres del claustre, amb caràcter
accidental o transitori
Sense perjudici del que s’estableix en els articles anteriors i quan no estiguin atribuïdes
expressament a altres òrgans unipersonals de direcció o coordinació per les normes
d’organització i funcionament del centre, el director o directora del centre pot encarregar als
òrgans unipersonals de direcció, als òrgans unipersonals de coordinació i a altres persones
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membres del claustre funcions de gestió, coordinació i docència, sempre que siguin adequades
a la seva preparació i experiència i tinguin caràcter transitori. El professorat afectat té l’obligació
d’assumir-les i exercir-les dins de la jornada de treball setmanal que tingui assignada.
ANNEX VIII
LEC Llei d’Educació de Catalunya, 12/2009 de 10 de juliol
Article 28
Exercici de la funció docent
1. Els mestres i els professors són els professionals que exerceixen la responsabilitat principal
del procés educatiu i l’autoritat que se’n desprèn. Aquesta responsabilitat, en el marc definit per
l’article 104, inclou la transmissió de coneixements, destreses i valors.
2. L’Administració educativa i els titulars dels centres han de promoure els instruments i les
condicions adequats per al perfeccionament, la promoció i el
desenvolupament professionals del professorat.
3. 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 projecte
educatiu.
Article 29
Drets i deures dels mestres i els professors en l’exercici de la funció docent
1. Els mestres i els professors, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen els drets específics
següents:
a) Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l’article 104, en el marc
del projecte educatiu del centre.
b) Accedir a la promoció professional.
c) Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent.
2. Els mestres i els professors, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen els deures
específics següents:
a) Exercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i els continguts del
projecte educatiu.
b) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, tolerància,
participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d’una societat democràtica.
c) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries per a
la millora contínua de la pràctica docent.
Disposicions
2. Els mestres i els professors tenen, entre altres, les funcions següents:
a) Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els mòduls
que tinguin encomanats, d’acord amb el currículum, en aplicació de les normes que regulen
l’atribució docent.
Article 104
La funció docent
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1. Els mestres i els professors són els agents principals del procés educatiu en
els centres.
2. Els mestres i els professors tenen, entre altres, les funcions següents:
b) Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes.
c) Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l’orientació global de llur aprenentatge.
d) Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels alumnes en
els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral.
e) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i cooperar-hi en el procés
educatiu.
f) Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin encomanades.
g) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin encomanades.
h) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels processos
d’ensenyament.
i) Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del recinte escolar,
si són programades pels centres i són incloses en llur jornada laboral.
j) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar com
a eina metodològica.
k) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars, d’acord
amb l’article 34.
3. Les funcions que especifica l’apartat 2 s’exerceixen en el marc dels drets i els deures
establerts per les lleis.
4. L’exercici de la funció docent en els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya
comporta el dret de participar en els òrgans del centre, d’acord amb el que estableixen les lleis.
5. La funció docent s’ha d’exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica, de coherència
amb el projecte educatiu del centre i de respecte al caràcter propi del centre i ha d’incorporar
els valors de la col·laboració, de la coordinació entre els docents i els professionals d’atenció
educativa i del treball en equip.
ANNEX IX
Decret d’Autonomia de centres 102/2010
Article 15
Acció tutorial
1. L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament
personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la
seva edat, i comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el
professorat.
2. Les actuacions associades a l’acció tutorial, com a mínim, han de:
a) Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l’evolució educativa dels seus fills i filles, i
oferir-los assessorament i atenció adequada.
b) Facilitar a pares, mares i tutors/es legals l’exercici del dret i el deure de participar i implicarse en el procés educatiu dels seus fills i filles.
c) Vetllar pels processos educatius de l’alumnat i promoure, especialment a l’etapa d’educació
secundària obligatòria, la implicació de cada alumne/a en el seu procés educatiu.
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d) Dur a terme la informació i l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de
l’alumnat, tot evitant condicionants lligats al gènere.
e) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats del centre.
f) Aquelles altres actuacions de caràcter individual o col·lectiu específicament establertes en els
decrets reguladors del currículum de cada ensenyament, entre les quals, en els ensenyaments
professionalitzadors que escaigui, hi haurà la tutorització de les pràctiques en les empreses.
Article 38
Finalitats i funcions de les tutories
1. La tutoria i l’orientació de l’alumnat és part de la funció docent. Tot el professorat del claustre
d’un centre públic ha d’exercir les funcions de tutor o tutora quan correspongui.
2. La tutoria individual és element essencial en la tasca educativa dels centres.
Cada alumne o alumna té assignat un tutor o tutora, responsable immediat de
l’acció tutorial prevista en el centre i, com a mínim, de les actuacions a), b), c) i d) establertes a
l’article 15.2. En els ensenyaments professionalitzadors s’ha de preveure també la tutorització
de les pràctiques en les empreses dels i de les alumnes corresponents.
3. Cada grup d’alumnes té assignat un tutor o tutora de grup, responsable immediat de l’acció
tutorial conjunta sobre el grup tal com estigui prevista en el centre i, com a mínim, del que preveu
l’apartat e) de l’article 15.2.
Article 39
Nomenament i cessament de tutors i tutores
1. Els tutors i tutores es nomenen pel director o directora del centre per un curs acadèmic com
a mínim, havent escoltat el claustre en relació amb els criteris corresponents.
2. Abans que finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, la direcció del centre pot revocar el
nomenament del tutor o tutora a sol·licitud motivada de la persona interessada, o per pròpia
decisió, expressament motivada en l’incompliment de les seves funcions o en les necessitats
de funcionament del grup assignat i amb audiència de la persona afectada.
3. El director o directora informa el consell escolar del centre i el claustre de professorat del
nomenament i cessament de tutors i tutores.
ANNEX X
Pla d’Atenció a la diversitat
COMISSIÓ D’ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Entenem la Comissió d’atenció a la diversitat com l’instrument que té el centre per dissenyar i
fer el seguiment de les mesures i els programes que es duguin a terme per atendre la diversitat
de necessitats educatives de l’alumnat del centre.
4.1. OBJECTIUS
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Concretar els criteris bàsics i prioritats per a l'atenció a la diversitat dels alumnes a partir
de les propostes de cadascun dels professionals i recollint les necessitats dels cicles i
de l’equip docent.
 Organitzar, ajustar i fer el seguiment de les mesures i recursos de què disposa el centre.
 Identificar els circuits de comunicació per a la gestió de les demandes del professorat i
per al
retorn de la informació al professorat.
 Fer el seguiment de l'evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials i
específiques.
4.2. INTEGRANTS






Directora i/o cap d’estudis (presideix)
Mestres d’educació especial
Coordinadors/es de cicle
Psicopedagog de l’EAP
Mestra de l’aula d’acollida

Si fos necessari també poden intervenir: tutors, coordinadora LIC, Fisioterapeuta de l’EAP
treballadora social,... i d’altres professionals que es considerin necessaris en el tema a tractar.
4.3. PERIODICITAT DE LES REUNIONS
Les reunions ordinàries de la CAD tindran una periodicitat mensual. Es podran realitzar, amb
caràcter extraordinari, totes les que es considerin necessàries.
4.4. ACTUACIONS PRIORITÀRIES DE LA CAD








Col·laboració mitjançant l’observació i intervenció dins i fora de l’aula, en la detecció i
anàlisi de les necessitats educatives de l’alumnat a partir de les demandes de les tutories
i cicles.
Optimitzar els recursos de suport, de tal manera que s’aprofitin al màxim, mitjançant les
Registre de Seguiment de l'alumnat de Suport ( veure annex IV )
Establiment de les necessitats educatives de suport (temporal i/o permanent) i decidir
les actuacions pertinents.
Demanda d’intervenció d’altres professionals externs a l’escola: logopeda CREDAC,
fisioterapeuta, treballadora social, educadora social...
Gestió del nombre total dels recursos per atendre la diversitat (nombre d’hores de
professorat especialista, nombre d’hores d’altres mestres i/o professors)
Identificació dels criteris de priorització de les necessitats educatives específiques de
suport de l’alumnat del centre.
Presa de decisió respecte de les diferents modalitats d’atenció a la diversitat al centre:
suport dins de la classe, desdoblaments, suport fora de l’aula, grups de reforç de
determinades àrees, tipus d’agrupaments...
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Establiment dels objectius i continguts mínims de cada cicle que permetin, de manera
més racional i coherent, l’elaboració dels Plans individuals, dels alumnes amb més
barreres a l’aprenentatge i participació.
Aprovació dels PI ( AA i EE )
Criteris per la repetició de curs dels alumnes ( veure annex document Criteris de
retenció)
Seguiment i avaluació de les mesures que s’adoptin a la CAD
Avaluació del funcionament de la pròpia comissió
Recollida dels acords presos i fer-los extensius als membres del claustre.

4.4.1 Alumnes amb GRA
A la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) del mes de desembre es valora quins són els
alumnes de 6è susceptibles de realitzar les proves de GRA (Greu Retard d’Aprenentatge) Amb
aquesta prova s’avaluen continguts de Matemàtiques i llengua Catalana.
CRITERIS PER REALITZAR LA PROVA
-No tenir superat el Cicle Mitjà.
-Mostrar certes dificultats/retards en l’assoliment dels aprenentatges.
FUNCIÓ DE LA PROVA
-Valorar quines són les necessitats i el nivell de competències de l’alumnat.
-Elaborar un informe per part de l’EAP adreçat a l’Institut.
ACTUACIONS
-La psicopedagoga de l’EAP i la MEE passen la prova. Consta d’una part col·lectiva i una
individual.
-la psicopedagoga elabora un informe individual per cada alumne que no la supera.
-La MEE intervindrà amb els alumnes que no superen la prova. Se’ls atendrà en petit grup a
l’AEE.
ANNEX X bis
LEC Llei d’Educació de Catalunya, 12/2009 de 10 de juliol
Article 21
Drets dels alumnes
1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació
integral i de qualitat.
2. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació orgànica
del dret a l’educació, tenen dret a:
a) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats.
b) Accedir a la formació permanent.
c) Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d’aprenentatge
i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment.
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d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal.
e) Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació.
f) Ésser educats en la responsabilitat.
g) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg
i de cooperació.
h) Ésser educats en el discurs audiovisual.
i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.
j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui donar
lloc a situacions de desemparament.
k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre.
l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.
m) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional.
n) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu.
o) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident.
Article 22
Deures dels alumnes
1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures
següents:
a) Assistir a classe.
b) Participar en les activitats educatives del centre.
c) Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals.
d) Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat.
2. Els alumnes, a més dels deures que especifica l’apartat 1, i sens perjudici de les obligacions
que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents:
a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.
b) Complir les normes de convivència del centre.
c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.
d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.
e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre..
ANNEX XI
PE, cap. 6
En l’organització del centre s’apliquen els principis d’eficàcia, eficiència, funcionament integrat,
gestió descentralitzada, flexibilitat, participació de la comunitat educativa i compromís de les
famílies en el procés educatiu.
Prioritàriament ens organitzarem atenent als següents criteris:
6.1 Criteris Pedagògics
Inclusió: El professorat d’EE, AA i suport desenvoluparà l’atenció a alumnat amb necessitats
específiques i de nova incorporació, sempre que sigui possible, dintre del grup classe.
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Prioritàriament, la Llengua Catalana i les Matemàtiques es treballaran en grups reduïts;
parcialment la Llengua Anglesa. Es concretarà en el Pla Anual cada curs escolar.
A l’àrea de Coneixement del Medi es prioritza el treball experimental, mitjançant les pràctiques
de laboratori i l’hort de l’escola.
6.2 Criteris d’Estructura Organitzativa

-

Transparència comunicativa.

-

Participació de tot el claustre en la presa de decisions pedagògiques i
organitzatives.

-

Consideració d’opinions d’agents educatius aliens al Claustre.

-

Eficiència en la gestió del temps i els recursos.

-

Adaptació a les necessitats canviants de l’entorn i de l’alumnat.

ANNEX XII
PRINCIPIS PER A LA PREVENCIÓ I EL TRACTAMENT DEL CONFLICTE
Disciplina inductiva.
Entenent que els infants són part del conflicte, però també són part de la solució i partint d’una
actitud constructiva, més que punitiva, el professorat:
-

Dóna oportunitat a l’alumnat de compensar i/o reparar les conseqüències de
conductes errònies. Les possibles accions reparadores les troben els propis infants,
induint a que ells mateixos les proposin.

-

Evita els càstigs (revenges i humiliacions).

-

Fa viure les conseqüències reals dels seus actes. Per això el professorat informa de
quines són les conseqüències, sense donar per suposat que tots els nens i nenes les
coneixen.

En aquest sentit entenem com a conseqüència real la que està directament relacionada amb
una acció. Així, si algú embruta haurà de netejar, si algú molesta greument un altre haurà de
fer quelcom per aquesta persona, com a desgreuge.
I entenem com a càstig la manca de relació directa entre el fet i la conseqüència que s’ aplica o
quan la conseqüència que es fa viure al nen/nena és degradant i no té altre objectiu que
mortificar. Evitem respostes com: si algú molesta se’l fa copiar moltes vegades “No molestaré
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a classe”, si algú embruta se l’impedeix que disposi de temps de lleure impedint que surti al pati,
si algú diu paraulotes se’l porta a la classe dels petits, etc.
Entenem especialment que un mateix objecte d’aversió no pot ser mai objecte d’atracció i gaudi
a l’hora. Evitem, doncs, obligar a fer còpies de llibres amb objectiu punitiu quan el que volem
és que els infants sentin interès pels llibres.
ANNEX XIII
Article 25
Participació de les famílies en el procés educatiu
1. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes, a més dels altres drets que els reconeix la
legislació vigent en matèria d’educació, tenen dret a rebre informació sobre:
a)El projecte educatiu.
b) El caràcter propi del centre.
c) Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té.
d) La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilització que comporta per a les famílies.
e) Les normes d’organització i funcionament del centre.
f) Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que
s’ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies,
l’aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta d’informació rellevant relativa a les
activitats i els serveis oferts.
g) La programació general anual del centre.
h) Les beques i els ajuts a l’estudi.
2. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret a rebre
informació sobre l’evolució educativa de llurs fills. Amb aquesta finalitat, el Departament ha de
preveure els mitjans necessaris perquè els centres, el professorat i altres professionals puguin
oferir assessorament i atenció adequada a les famílies, en particular per mitjà de la tutoria.
3. Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el caràcter
propi del centre, el dret i el deure de participar activament en l’educació de llurs fills, el deure de
contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar i el dret de participar
en la vida del centre per mitjà del
consell escolar i dels altres instruments de què es dotin els centres en exercici de llur autonomia.
4. El Govern ha de promoure, en el marc de les seves competències, les mesures adequades
per a facilitar l’assistència de mares i pares a les reunions de tutoria i l’assistència de llurs
representants als consells escolars i als altres òrgans de representació en què participin.
ANNEX XIV
Carta de compromís educatiu
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Les persones sotasignades, .................................. , director/a de l’Escola Font de L’Alba de
Terrassa i ..................................……..……..…. (pare mare, tutor, tutora) de l’alumne/a
.......................... ................................................……..............………., reunits a la localitat de
Terrassa amb data ……….....................……………., conscients que l’educació d’infants i joves
implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu,
la qual comporta els següents:
COMPROMISOS
Per part del centre
1.
Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de
l’alumne o alumna.
2.

Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.

3.
Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o
alumna si no entren en conflicte amb els drets humans i/o civils.
4.
Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del
centre.
5.
Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de
les avaluacions.
6.
Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les
necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.
7.
Mantenir comunicació regular amb la família mitjançant les entrevistes generals de
principi de curs, les individuals concretades pel tutor/a durant el curs (una com a mínim).
Mantindrem una reunió general de començament de curs, una entrevista de seguiment durant
el curs i una altra al final, tot i què es faran servir mitjans de comunicació diferents de
comunicació entre el centre i la família (agenda, llibreta viatgera, trobades puntuals,...)
8.
Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al centre,
i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i
personal.
9.
Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la
família.
10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el
contingut al final de cada cicle.
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Per part de la família
1.
Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més
específicament, la de l’equip directiu.
2.
Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats
que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
3.
Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en
particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.
4.
Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i
puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques a casa encomanades pel
professorat.
5.
Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per
a l’activitat escolar.
6.
Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o
suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.
7.
Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés
d’aprenentatge.
8.
Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre el més aviat
possible.
9.

Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.

10. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
11.
Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta
i, si escau, el contingut, al final de cada cicle.
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
El centre
(pare, mare o tutor/a)

La família
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Signatura

Signatura

Terrassa, ……… de ………….........de …...…..

ANNEX XV
Document : “Acords i Normes del centre” Relligat a part
ANNEX XVI
Decret d’Autonomia de centres 102/2010
Article 53
Criteris a què s’ajusta l’ús social dels centres públics
1. El Departament d’Educació, els ajuntaments i els centres públics promouen l’ús social dels
edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, fora de l’horari escolar, per part de
persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats educatives,
culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social i que no suposen l’establiment
d’obligacions jurídiques contractuals o de qualsevol altra mena. Amb aquest efecte, sempre que
sigui possible s’han d’agilitzar les tramitacions que s’estableixen en aquest capítol i establir,
quan escaigui, les modificacions pertinents en l’accés a les instal·lacions dels centres.
2. L’ús social dels centres públics no ha d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries
dels centres dins l’horari escolar. Amb aquests efectes, s’entén per horari escolar el període
temporal que comprèn l’horari lectiu, l’interlectiu del migdia, així com el període anterior o
posterior a l’horari lectiu en què es desenvolupen activitats, siguin extraescolars o
complementàries, aprovades pel consell escolar i previstes en la programació anual del centre.
Article 54
Requisits i procediments per a l’autorització de l’ús social dels centres públics
1. Correspon a la direcció del centre resoldre motivadament sobre l’ús social quan,
excepcionalment, hagi de tenir lloc dins de l’horari escolar, sense perjudici de l’acord previ de
l’ajuntament quan tingui la propietat demanial de l’escola o centre educatiu de què es tracti.
2. Correspon als ajuntaments resoldre sobre l’ús social, fora de l’horari escolar, dels edificis de
les escoles i altres centres educatius dels quals en tinguin la propietat demanial. Quan la
realització de l’activitat requereix, a més, l’ús d’equipaments o material del centre, la titularitat
del qual és de la Generalitat de Catalunya, es requereix la prèvia conformitat expressa de la
direcció del centre. L’ajuntament, prèviament a la realització de l’activitat, notifica a la direcció
del centre l’autorització concedida.
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L’ajuntament adopta les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i neteja dels
locals i instal·lacions emprades, respon que els equipaments i materials del centre eventualment
emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús i garanteix que, si l’activitat
comporta despeses per al centre, qui utilitzi les instal·lacions del centre compensa el centre per
les despeses ocasionades.
3. Correspon al director o directora de cada institut i de qualsevol altre centre
públic la propietat demanial del qual és de la Generalitat, autoritzar l’ús social de les
instal·lacions del centre fora de l’horari escolar, així com revocar-ne l’autorització quan no es
respectin les condicions en què va ser atorgada o no se n’apreciï l’ús social. Així mateix, la
direcció del centre pot subscriure convenis amb persones físiques o jurídiques sense ànim de
lucre per afavorir l’ús social d’aquests centres, d’acord amb els criteris que hagi aprovat el
consell escolar del centre. En tot cas, l’ajuntament del municipi on és el centre n’és l’usuari
preferent.
4. Quan escaigui, la direcció dels centres a què es refereix l’apartat anterior fixa l’import de la
compensació econòmica derivada de l’activitat a desenvolupar, la qual ha de respondre a la
finalitat de donar cobertura a tota la despesa generada, tant corrent com de reposició de material
i de reparació d’instal·lacions i equipaments eventualment malmesos, d’acord amb els criteris
aprovats pel consell escolar.
No es poden destinar altres recursos propis del centre per fer front a les despeses derivades de
l’ús social dels seus edificis, instal·lacions o serveis.
5. Les persones físiques o jurídiques autoritzades per a l’ús d’edificis, instal·lacions o serveis
dels centres educatius públics han de contractar, en tots els casos, una pòlissa d’assegurances
que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l’ús i de
l’activitat i pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització, per unes
sumes assegurades mínimes de 150.000 euros per víctima individual i de 1.200.000 euros per
sinistre, que el Govern pot actualitzar periòdicament.
6. Contra les resolucions de les direccions dels centres es pot presentar recurs
davant la direcció dels serveis territorials del Departament d’Educació, o de l’òrgan competent
del Consorci d’Educació de Barcelona, la resolució dels quals posa fi a la via administrativa.
7. El Departament d’Educació ha d’establir, amb criteris d’analogia, el procediment d’autorització
de l’ús social dels centres públics de la Generalitat en els casos de propietat demanial no
previstos en aquest article..
ANNEX XVII
Decret d’Autonomia de centres 102/2010
Gestió econòmica, de serveis i de recursos materials
Article 51
Principis que regeixen la gestió econòmica dels centres
1. Els centres públics de la Generalitat de Catalunya gaudeixen d’autonomia en matèria de
gestió econòmica, que s’ajusta als principis d’eficàcia, d’eficiència, d’economia i de caixa i
pressupost únics. La gestió econòmica de cada centre s’ha de sotmetre també al principi de
pressupost inicial anivellat en la previsió d’ingressos i despeses i al principi de rendiment de
comptes. Així mateix, els centres gaudeixen d’autonomia per a la contractació de serveis i
recursos materials en el marc del que preveu la legislació general en aquesta matèria.
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2. El director o la directora del centre autoritza les despeses, ordena els pagaments i fa les
contractacions necessàries per al manteniment, els serveis i els subministraments d’acord amb
el pressupost del centre i amb submissió als principis recollits a l’apartat anterior. Si escau, pot
contractar també operacions de tresoreria per finançar el dèficit temporal transitori de recursos
financers per un import que no superi els ingressos meritats i pendents de cobrament.
Article 52
El pressupost del centre
1. El pressupost del centre és anual i únic, reflecteix la previsió de tots els ingressos i totes les
despeses a què fa referència l’article 103.2 de la Llei d’educació, amb el benentès que queden
explícitament excloses de l’àmbit de gestió econòmica del centre, d’acord amb la normativa
aplicable, les contractacions laborals de personal docent i no docent així com, en el seu cas, els
serveis de manteniment, de vigilància i de conservació del centre que corresponguin a
l’ajuntament. Tampoc no s’inclou en l’àmbit de la gestió econòmica del centre la gestió
econòmica del servei de menjador, si n’hi ha, que es regeix per normativa específica.
2. El pressupost anual és aprovat pel consell escolar abans del 31 de gener de l’any
corresponent, a proposta de la direcció del centre. Durant l’exercici pressupostari el director o
directora, si escau, en proposa al consell escolar les modificacions que consideri oportunes. El
centre no pot comprometre despeses superiors al pressupost vigent.
3. El consell escolar, directament o a través de la seva comissió econòmica, fa el seguiment de
l’execució del pressupost i comprova l’aplicació donada als recursos totals del centre. En
finalitzar l’exercici, el consell escolar aprova la liquidació pressupostària i la incorporació dels
eventuals romanents al pressupost de l’any següent. La liquidació del pressupost anual es
presenta al Departament d’Educació dins el primer trimestre de l’any següent als efectes
informatius i, si escau, dels controls financers previstos legalment
ANNEX XVIII
Davant de la dificultat d’assolir els pagaments del material col·lectivitzat en el terminis aprovats
pel Consell escolar del centre,
En/Na _________________________________________ DNI _________________ com a
pare/mare/tutor legal de l’alumne __________________________ de _____ de _____,
matriculat al centre el curs __________, (*) es compromet a abonar les següents quantitats de
la forma que es concreta:

Quantitat
________
________
________
________
________

Data
________
________
________
________
________

Quantitat
________
________
________
________
________

Data
________
________
________
________
________
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En cas contrari, la família haurà de subministrat a l’alumne tot el material necessari pel
desenvolupament normal dels aprenentatges en el marc del compliment de la seva
responsabilitat.
El centre, davant la impossibilitat de cobrir la despesa de material que fa servir l’alumne, acorda
comunicar als Serveis Socials del municipi la situació particular de la famíllia.
A Terrassa a __ de ___________ de firmen el present acord.

pel centre
ANNEX XIX
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública.
Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida

personal, familiar i laboral

Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (estatal).
Normativa de Desenvolupament (Decret de jornada i horaris, Decret de provisió de llocs, Decret
de selecció, etc.)
Instruccions d’inici de curs (NO Normativa)
Principi bàsic del Dret Administratiu -> PRINCIPI D’INTERÈS PÚBLIC
(interès general per sobre de d’interès particular)

Dret Laboral:
• VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la
Generalitat de Catalunya (prorrogat des de l’any 2008)
• Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, per el que s’aprova el Text refós
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (estatal)
• Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (estatal)
• Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (estatal)
• Instruccions d’inici de curs (NO Normativa)
Principi bàsic del Dret Laboral -> “IN DUBIO PRO OPERARIO”
(en cas de dubte a favor del treballador

