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INTRODUCCIÓ 

 

La norma és l’instrument regulador de la convivència que té com a finalitat garantir els 

drets i els deures de tothom. Per  a un bon funcionament dins del centre cal tenir en 

compte les següents normes de convivència, que seran de compliment obligatori per tots 

els membres de la comunitat educativa. 

Per a conviure, generar un ambient que doni seguretat a l’alumnat i poder gaudir tots 

plegats d’un bon clima escolar, que afavoreixi l’aprenentatge i eviti els conflictes, 

necessitem establir unes normes d’organització i funcionament de centre. Les NOFC, que  

formen part del PEC, és l’instrument regulador de la vida interna del centre. Recull de 

manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions de 

la vida escolar: explicita l’estructura, defineix els vincles, recull les funcions, els drets i 

deures dels diferents sectors que formen l’escola, fixa els procediments ,adapta la 

normativa general a la nostra  realitat i estableix l’específica pel nostre centre. 

Unes normes que garanteixin la correcta realització de les activitats  acadèmiques, el 

respecte entre tots els membres de la comunitat educativa i l’ús correcte de les 

dependències i instal·lacions del centre. 

El Claustre i el Consell Escolar del centre vetllaran pel compliment efectiu de les mesures 

correctores i de les sancions. 

Correspon a la direcció del centre una vegada informat  al Consell Escolar, aprovar les 

normes d'organització i funcionament i les seves modificacions. En ambdós casos, es 

poden aprovar globalment o per parts.  

Serà un document dinàmic, col·lectiu, participatiu i avaluable, que caldrà revisar i reajustar 

en funció de les necessitats detectades, dels canvis en l’organització i de les propostes de 

millora que realitzi la comunitat educativa, garantint la seva funció orientadora i reguladora. 

  

 

+informació 
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TRETS IDENTIFICATIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alumne com a protagonista 
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ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

L’estructura organitzativa de l’escola  queda reflectida  en l’ ORGANIGRAMA 

 

 

 

Per tal de potenciar un lideratge distribuït, afavorint climes i dinàmiques positives, i 

dotant de responsabilitat a tots els membres de la comunitat educativa, l’organització 

de centre consisteix en comissions i grups de treball entesos com a agrupaments 

mixtes dels diferents agents que participen en la vida del centre escolar. 

Hem de garantir: 

● El desenvolupament del PEC i de la PGAC. 

● Coherència dels enfocament metodològics, les concrecions i les programacions 

curriculars i els materials didàctics. 

● La qualitat en els procediments  i els criteris d’avaluació. 

● El treball en equip dels docents i de la resta de la comunitat escolar. 

● L’acció tutorial grupal i individual en coherència amb la carta de compromís. 
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● Suport als docents de nova incorporació. 

● L’ús eficient dels recursos humans i materials. 

● La transició entre les diferents etapes educatives. 

Per fer-ho, l’escola compta amb la col·laboració clau del: 

- L’equip directiu, les funcions de cadascú establertes segons el Decret 102/2010. Es 

reuneix una hora a la setmana dins l’horari lectiu. 

-L’equip de coordinació format per les coordinadores de cada cicle. Aquest equip es 

reuneix una tarda a la setmana amb l’equip directiu i es treballen aspectes pedagògics i 

d’organització  del centre. L’ordre de la reunió es fa en un document compartit al drive i tots 

podem posar temes que ens interessen tractar. També a l’ordre sempre està torn de 

paraules. S’aporten propostes per dur-les als seu cicle i debatre-les. Algunes d’aquestes 

propostes retornen a l’equip de coordinació i d’altres passen directament al claustre. Dins 

l’horari lectiu,  les coordinadores disposen d’una hora per dedicar-la a les tasques de la 

coordinació. 

- L’ equip impulsor .- Aquest equip es va formar a partir de la participació del nostre 

centre en Xarxes per al canvi. És el tercer curs del seu funcionament. Està format per un 

representant de l’equip directiu,  un representant de cada cicle, el coordinador d’informàtica  

i ens guia i acompanya en tot aquest procés una mentora externa. Som els encarregats de 

sensibilitzar i motivar a tota la comunitat escolar i especialment al claustre per incentivar la 

transformació educativa. 

La participació en el programa unificat de Xarxes per al Canvi, comporta unes sessions de 

formació al llarg de tot el curs. Assisteix una persona de l’equip directiu i un 

representant de l’equip impulsor. La informació, dinàmiques, estratègies i projectes que 

es presenten en la formació es transfereixen a l’equip impulsor i es decideix com es fa el 

traspàs a la resta de claustre. 
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Equips/Comissions 

Membres 

Funcions  Periodicitat 

Equip directiu 

Direcció, cap d’estudis i 

secretaria 

Treballar de forma coordinada en l’exercici de les seves funcions gestionant els recursos i els 
aspectes organitzatius que permetin portar a terme el Pd D. (Article 147.2 de la LEC). 

La direcció juntament amb el/la cap d’estudis i el/la secretari hauran de planificar d’una 
manera estratègica, l’actuació i l’organització dels equips humans per tal de poder exercir un 
lideratge distribuït. 

1h /setmana 

Claustre 

Tot el professorat del 
centre 

Òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats 
educatives i del conjunt dels aspectes educatius i organitzatius del centre. Els acords de 
claustre recollits a les actes es comparteixen en un Drive.  

Mensual 

Consell escolar: 

 

Òrgan de participació de la comunitat Escolar en el govern del centre. 

Participar a la presa de decisions en relació als temes importants per organització i 

funcionament del centre 

Trimestral 

Tutoria 

Docents amb funcions 
de tutoria 

 

Contribuir, juntament amb la família, al desenvolupament personal i social de l’alumnat en els 
aspectes intel·lectual, emocional i moral.  

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.  

Coordinació i traspàs d’informació entre els diferents mestres que intervenen en un grup. 

1h/setmana  
per pares i  

1h/setmana 
alumnes  
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Es produirà aquest traspàs d’informació a la família mitjançant l’entrevista i els informes. 

Cicles 

Cicle EI +TEI+USEE 

CI, CM, CS 

Unificar metodologies per crear línia d’escola. 

Dissenyar  projectes i organitzar activitats intercicles. 

Organitzar activitats complementàries i sortides entre d’altres funcions. 

1h/setmana 

Equip Impulsor 

1 de l’equip directiu 

1 mestre de cada cicle, 
el coordinador TAC i la 
mentora  

Introduir i potenciar el canvien el centre. Planificar, concretar i exercir la coordinació de les 
activitats pedagògiques dels diferents cicles i vetllar per la coherència institucional. 

Seguiment de les accions realitzades pels diferents equips de treball, considerats el motor de 
l’escola, generadors de projectes. 

Es fa traspàs d’informació als cicles i el retorn. 

Setmanal 

 

 

CAD 

ED (Directora i cap 
d’estudis ), EAP 

Especialistes EE 

Coordinadors de Cicle 

 

Organitzar i gestionar les mesures i suports adoptats per atendre tot l’alumnat del centre. 

Fer-ne el seguiment de l’evolució dels alumnes NESE. 

Pla d’atenció a la diversitat. 

Es traspassa la informació al cicle mitjançant la coordinadora. 

Comissió d’atenció a la diversitat, presidida per una de les mestres d’educació especial 
amb la col·laboració de la persona de l’EAP. Es reuneix  tres vegades al llarg del curs per 
analitzar i valorar l’atenció a la diversitat en el global de l’escola. A més a més una vegada al 
trimestre, per cicles, es fan unes reunions d’atenció a  la diversitat amb l’assistència de les 
mestres especialistes d’educació especial, la persona de l’EAP , un representant de l’equip 
directiu i tots les mestres que intervenen en el cicle. Allà s’acorden i s’avaluen les mesures i 
estratègies per aplicar a l’aula i o individualment amb els nens que presenten dificultats 
d’aprenentatge. 

Dimecres o 
dilluns 1cop 
al trimestre 
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Comissió Social 

Treballador Social EAP, 

Treballadora social del 
Districte i Directora 

La directora juntament amb serveis socials del districte i la treballadora social tracten dels 
alumnes de necessitats educatives derivades de necessitats socioeconòmiques.  

Es convida a participar als tutors que tenen aquests alumnes a l’aula. 

Porta a terme el control dels casos socials de famílies que presenten situacions de risc. 

Els mestres son els encarregats de fer la demanda, mitjançant un full de derivació, de marcar 
els indicadors a l’informe establert, fer-ne el seguiment i i fer-los arribar al Cap d’estudis . 

1 cop al 
trimestre 

Equip Sostenibilitat 

3 mestres + cap 
d’estudis i coordinadora 
de menjador 

Planificar, concretar i exercir la coordinació de les activitats de sostenibilitat que es duen a 
terme a l’escola i vetllar per la coherència institucional. 

Projecte Camí escolar i Escoles + Sostenibles i l’hort 

Es traspassa la informació al claustre. 

 

Comissió de  
Convivència 

Directora, mestres , 
delegades de nivells i 1 
membre de l’AFA. 

Col·laborar en la planificació, l’elaboració,  l’aplicació i fer-ne el seguiment del  projecte de 
convivència. 

Concretar i exercir la coordinació de les activitats de convivència que es duen a terme a 

l’escola i vetllar per la coherència institucional. 

Generar i promoure accions, mesures i estratègies orientades a millorar la convivència al 
centre. Figura de mediadors al pati. 

Es traspassa la informació al claustre i a la resta del  professorat i, de cara a les famílies, se’n 
redacta un acta. La coordinadora del menjador ho fa arribar a la resta de l’equip. 

Dijous 

De 12:30 a 
14hores 

 

Comissió lingüística  

1 representant de cada 

Revisar el PLIC. Dijous  
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cicle i la coordinadora 
LIC 

Dissenyar activitats orientades a ensenyar i aprendre les llengües de manera global. 

Vetllar per tal de que els alumnes tinguin un domini ple de les llengües oficials a Catalunya. 

Incentivar l’ús de la llengua anglesa creant un entorn d’aprenentatge. 

Consell d’alumnes 

Alumnes delegats de 
classe, directora i un 
membre de l’equip 
impulsor 

En el meu projecte de direcció vull incentivar la participació dels alumnes  de manera 
progressiva al llarg del 4 cursos. Recollida en la diagnosi l’evidència com a fortalesa el 
potencial dels alumnes, crec que  poden fer molt bones aportacions. Ho demostren amb 
escreix quan se’ls hi fan encàrrecs puntuals. El primer any seria el cicle superior i poc a poc 
anant incorporant als altres cicles fins arribar a P-5.  

Participar en la proposta d’idees per fer a les activitats i festes  de l’escola, així com plantejar 
millores en els diferents consells. 

Utilitzaran les tutories per a recollir informació i fer-ne el retorn de les reunions.  

El representant de l’Equip impulsor serà l’encarregat de traspassar la informació al claustre. 

Divendres 

12:30-13:30 

 

Coordinador/a Riscos 
laborals 

 

Coordinar les tasques de prevenció de riscos en matèria de seguretat i salut. 

Coordinar les sortides, activitats d’escola i colònies. Un cop recollides les propostes del 
professorat, la cap d’estudis les revisa i elabora la planificació final. 

El traspàs de la informació es fa al claustre i es comunica al Consell Escolar. 

Dimecres 1h 
/setmana 
dins l’horari 
lectiu 

Coordinadora de  
Biblioteca 

 

Planificar, concretar i exercir la coordinació de les activitats de la biblioteca de centre que es 
duen a terme a l’escola i vetllar per la coherència institucional. 

 S’encarregarà del Projecte de biblioteca + Pla lector +Activitats d’APSC. 

Dimarts a la 
tarda 

Coeducació Impulsar mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones. No té una 
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Cap d’estudis periodicitat 

marcada 

Comissió de treball 
cooperatiu 

1 representant de cada 
cicle  

Assistir a la formació de zona i traspassar la informació per a que tothom faci la transferència 
de las dinàmiques i acords a l’aula. Compromís de tres cursos.  

A més a més també hi ha plenaris i conferencies  obertes a tots els claustres. 

Sessions del 
curs 

Coordinació 
d’especialistes  

Música 
Planificació conjunta d’objectius, continguts i criteris d’avaluació de les diferents 
àrees des de la doble perspectiva de curs o nivell (programació horitzontal) i de 
l’etapa (programació vertical). 

Coherència dels enfocament metodològics, les concrecions i les programacions 
curriculars i els materials didàctics. 

Garantir la transició entre els diferents cicles. 

Programar activitats on puguin participar i gaudir tots els alumnes(festes, dia de 
l’especialitat, sortides, teatre, etc.). 

Dimecres 

Horari 
d’exclusiva Educació 

física 

Anglès 

Comissió Cultura 
digital 

1 mestre de cada cicle  
+ coord TAC+ Directora 

 

Promoure, concretar i desplegar el pla TAC i fer-ne el seguiment en el marc del PEC, per a 
que tots els alumnes assoleixin la competència digital. 

Planificar, concretar i exercir la coordinació de les activitats i el material TAC que es duen a 
terme a l’escola i vetllar per la coherència institucional.  
Optimitzar els recursos tecnològics. 

Vetllar perquè es compleixin  les NOFC pel que fa als dispositius digitals. 

Assessorar, ajudar i acompanyar als docents que manifesten desconeixement i inseguretat 
en l’ús didàctic de les tecnologies digitals i en la dimensió STEM. 

Dijous 1h. en 
horari lectiu 

Coordinador 
té 3 hores 
dins l’horari 
lectiu 
dedicades al 
càrrec 
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Actualitzar la web del centre. 

Aquesta Comissió  ha passat a un segon plànol amb la incorporació del seu coordinadora a 
l’equip impulsor. 

PARES I MARES 

 

Participació en els òrgans de representació del centre. 

Representació al Consell Escolar. 

1 
cop/trimestre 

Acció tutorial compartida entre escola i família Dimecres 

Delegats de classes No tenen un 
dia establert. 

Fora de 
l’horari lectiu 
a la tarda-nit. 

Comissions 

Compartir objectius i significats. 

Construir iniciatives educatives en un projecte 
comú. 

Acompanyament en el procés escolar 

Participació a través de l’AFA 

Les seves funcions i el seu reglament  es pot 
consultar en aquesta adreça 

http://ampaceiplescorts.es/cms/comissions/ 

Comunicació 

Extraescolars  

Delegats 

Festes 

Escola de Pares 

Hort 

Reutilització de llibres 

http://ampaceiplescorts.es/cms/comissions/
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Colla Gegantera  

Solidaritat i cooperació 

Colònies i Casal d’estiu 
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ÒRGANS DE GESTIÓ 

La nostra comunitat educativa està formada per Òrgans col·legiats i Òrgans 

unipersonals. 

Òrgans col·legiats 

El Claustre de Professors i el Consell Escolar  són els òrgans col·legiats de govern 

del centre. 

Claustre 

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

gestió de l'acció educativa del centre. És presidit pel director o directora i està 

integrat per tot el professorat del centre. 

El Claustre de Professors es reunirà un cop al mes amb caràcter ordinari i quan ho 

sol·liciti 1/3 dels membres del Claustre 

  

Consell Escolar 

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar  i 

l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. 

Corresponen al consell escolar les facultats establertes,  respectivament per a 

centres públics, als articles 148 i 152 de la Llei d'educació. 

El reglament del consell escolar, un cop aprovat per aquest, s'integra en les 

normes d'organització i funcionament del centre. 

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

impulsi i vetlli per la coeducació. En el nostre cas és la cap d’estudis. 

El Consell escolar es reuneix  una vegada al trimestre i preceptivament a l’inici i 

final de curs. 

En el  si del Consell Escolar, es constituiran la comissió econòmica, la comissió 

permanent i la comissió de convivència. 
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Composició del Consell Escolar 

Director / President 

Cap d’estudis 

Representant de l’ajuntament 

Sis mestres elegits pel Claustre de  professors 

Sis pares, elegits entre ells. D’entre els cinc, un és designat per l’AFA 

Secretari (actua amb veu i sense vot). 

Comissió Econòmica Director 

Un/a mestre/a       

Un/a pare/mare 

Representant de l’ajuntament 

Comissió Permanent 

 

Directora 

Cap d’estudis 

Representant dels pares 

Mestre/a designat pel Consell Escolar 

Secretària (amb veu i sense vot) 

Comissió Convivència 

 

Directora 

Secretària 

Dos mestres(un representant de l’equip 
impulsor) 

Dos pares/mares. 

Coeducació Cap d’estudis 

 

Òrgans de coordinació 

L’escola té un coordinador de cada cicle, Les seves funcions són: 

 - Coordinar i harmonitzar l’actuació  i les propostes dels equips de cicle. 

-Col·laborar amb el cap d’estudis en la planificació , seguiment i avaluació  de les 

activitats pedagògiques del centre, i específicament en la gestió  del pla d’avaluació  

intern. 
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 -Vetllar pel desplegament dels objectius i les activitats incloses en la programació  

general del centre amb caràcter anual. 

-Recollir les aportacions dels diferents cicles abans de la realització  de les 

sessions de treball de claustre. 

- Fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme en els cicles, detectar 

els desajustaments i corregir-les, d’acord amb les directrius generals. 

També tenim un coordinador lingüístic, un de TAC i  el de Riscos laborals. 

 Òrgans unipersonals 

Són òrgans unipersonals de govern  el/la director/a, el/la secretària i el/la cap 

d’estudis. 

Les seves competències vénen regulades . 

PAS 

Conserge 

 Les funcions que han de desenvolupar els subalterns són: 

- Vigilar les instal·lacions del centre. 

- Controlar els accessos i recepció de les persones que accedeixen al centre. 

- Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre. 

- Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars. 

- Atendre l’alumnat. 

- Donar suport al funcionament i estructura del centre i també a l’equip directiu. 

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents: 

- Cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i material del centre. 

Comunicació a la secretaria de les anomalies que es    puguin detectar quant al 

seu estat, ús i funcionament, 

- Encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions d’aigua, llum, 

gas, calefacció i aparells que escaiguin, i cura del seu correcte funcionament, 
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- Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, 

instal·lacions esportives i altres espais del centre, 

- Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre, 

- Control de l’entrada i sortida de persones al centre (alumnat, públic...), 

- Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre, 

- Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat...), 

- Trasllat de mobiliari i d’aparells que, pel volum i/o pes no requereixin la 

intervenció d’un equip especialitzat, 

- Posada en funcionament dels aparells per a la seva utilització (fotocopiadores, 

material audiovisual, etc.), 

- Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que s’efectuen en el 

centre, 

- Realització d’enquadernacions senzilles, transparències, etc. Sobre material 

propi de l’activitat del centre, 

- Col·laboració en el manteniment de l’ordre de l’alumnat en les entrades i 

sortides. 

- Intervenció en els petits accidents de l’alumnat, segons el protocol d’actuació 

del centre, 

- Recollida i distribució dels justificants d’absència dels i de les alumnes i 

col·laboració en el control de la puntualitat i l’absentisme de l’alumnat, 

- Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: 

lliurament d’impresos, atenció de consultes presencials i     derivació si escau..., 

- Primera atenció telefònica i derivació de trucades, 

- Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...), 

- Realització d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i 

funcionament propis d’aquest (tràmits al servei de correus...) 

- Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament 
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normal del centre, en absència de les persones especialistes i/o encarregades. 

La direcció del centre podrà determinar, segons les necessitats i característiques 

d’aquest, la realització de tasques similars o relacionades amb les anteriors. 

Personal administratiu 

Funcions: 

- Gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes 

- Gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, 

expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències… 

- Gestió administrativa i tramitació dels assumptes propis del centre. 

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents: 

- Arxiu i classificació de la documentació del centre 

- Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, 

compulsa, franqueig…) 

- Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistats i relacions. 

- Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui 

en cada cas) 

- Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria 

administrativa del centre 

- Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del 

personal(baixes, permisos…) 

- Manteniment de l’inventari. 

- Control de documents comptables simples. 

- Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu 

abast (disposicions, comunicats…). 
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ELS NOSTRES PROJECTES 

 

 

 

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

Els alumnes s’agrupen per edats respectant en tot moment el nivell de maduració i 

de coneixements de tots els nens/es formant així un grup- classe del mateix nivell. 

De cada nivell es responsabilitza un tutor. 

Els nivells s’agrupen en 4 cicles presidits per un coordinador/a: 

- Educació Infantil: P-3, P-4 i P-5. 

ETAPA PROJECTES 

Tots els 
nivells 

Projecte transversal sobre el tema general que cada curs es treballa a 
l’escola. És un tema d’actualitat o lligat al que demana la First Lego 
League. 
Activitats amb Ipads, Robòtica. Aquest curs és “Ciutat sostenible i 
connectada” i al voltant d’aquest tema es celebren les diferents festes: 
”Nadal sostenible”, Carnaval connectat, Jornada Esportiva, etc. 
Internament fem Aprenentatge-servei comunitari: apadrinament lector 
entre P-4 i 5è i P-5 i 6è, acompanyament lector de 5è i 6è a 1r i 2n, 
mediadors al pati, fem llitets per als de P-3, recapte d’aliments, cuidem els 
nostres jardins, netegem el pati, etc. 

Educació 
infantil 

Petits talents científics. Projecte mascota d’aula. Tarda internivell en 
espais, APSC d’espais de ciència. 

Cicle 
inicial 

Congrés de ciència, APSC de contes de valors en diferents idiomes. 
Tarda internivells d’espais diversos. 

Cicle mitjà First Lego Junior. 
Tarda internivells d’espais artístic. 

Cicle 
superior 

Camí escolar/ Espai Amic, taller de ràdio, Ludomates, Codeweek, etc. 

First Lego League, Fòrum de recerca, Ludomates, Codeweek, jornada de 
Robòtica. Cantania. 

http://serveiseducatius.xtec.cat/lescorts/activitats-de-dinamitzacio/forum-de-recerca/forum-de-primaria/
http://serveiseducatius.xtec.cat/lescorts/activitats-de-dinamitzacio/forum-de-recerca/forum-de-primaria/
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- Cicle Inicial: 1r i 2n 

- Cicle Mitjà: 3r i 4t 

- Cicle superior:5è i 6è. 

CRITERIS D’AGRUPACIÓ D’ALUMNES 

Quan es matriculen els alumnes d’educació infantil 3 anys, els criteris 

d’agrupament i de distribució de tots dos grups són: 

● Mateix nº de nens que de nenes, s’intentarà evitar noms repetits per no 

haver de dir els cognoms. 

● Nascuts a principi  i a final d’any. 

● Bessons separats. 

● Distribució d’alumnes NESE. 

● Repartiment d’alumnes nouvinguts. 

Una vegada estan fets els dos grups, si s’incorpora un nou alumne anirà al grup 

que té menys alumnes, tret que sigui un alumne NESE que es valorarà en la CAD 

per veure quin grup el pot acollir i integrar millor. En cas de tenir el mateix nª 

d’alumnes s’incorporarà al grup A primer i si s’incorpora un altre anirà al B. 

En acabar el cicle inicial es barrejaran tots dos grups per crear-ne dos nous 

grups, sempre per intentar equilibrar i compensar tots dos grups però sobretot 

trencar dinàmiques amistoses que no afavoreixin les dinàmiques pedagògiques.  

La barreja de grups es pot fer sempre que la comissió d’atenció a la diversitat i la 

comissió d’avaluació valori que és necessària. 

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

L’atenció a la diversitat s’articula mitjançant la Comissió CAD 

La comissió estarà formada per totes les persones tal i com  s'indica en 

l'organigrama. 

Es   reunirà  a principi de cada curs,  al febrer i  al final de curs. 
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Les funcions d’aquesta comissió :   

● Espai de reflexió a l’escola de com s’atén la diversitat . 

● Fer la Planificació global de centre en quant a les mesures d’atenció a la 

diversitat de l’alumnat, quant a la concreció per a cada alumne/a dels objectius i 

les estratègies d’intervenció i quant als criteris per  a la seva avaluació. 

● Donar a conèixer mitjançant les coordinadores el global de la diversitat del 

centre.  

● Seguiment de l'evolució de l'alumnat NESE, amb necessitats específiques i la 

proposta dels Plans Individualitzats. 

 A més a més de les reunions de la CAD, per cicles i amb una periodicitat 

establerta al PAC es faran reunions per cicles d'atenció a la diversitat a la que 

assistiran La Cap D'Estudi, l'EAP , totes les persones que formen part del cicle 

corresponent i totes les persones que intervenen en els nivells d'aquest cicle. 

També es duran a terme les reunions que siguin necessàries amb tutors, 

CRETDIC ( o altres serveis externs) , mestres d’Educació Especial i Cap d’estudis 

per tractar casos més concrets. 

El centre es caracteritza per facilitar a l’alumnat oportunitats per al seu 

desenvolupament personal i per al seu progrés acadèmic. El ritme de treball del 

nen es respectarà  mitjançant activitats de reforç i ampliació, afavorint una atenció 

més personalitzada. Les diferències s’entenen des d’un punt de vista físic, psíquic, 

ideològic, cultural, econòmic, social i de nivell i ritme d’aprenentatge. Aquesta 

atenció s’articula en els següents recursos : 

Reunions d’atenció a la diversitat per la detecció, valoració i seguiment de les 

necessitats educatives que puguin presentar el nostres alumnes. 

 

● Desdoblament de les àrees instrumentals(català i matemàtiques) de 1r a 6è, 

amb flexibilitat per a que els alumnes puguin anar a nivells inferiors o superiors 

segons les seves capacitats. 

● Desdoblaments d’anglès, d’informàtica i de psicomotricitat a ed. Infantil. 

● Doble recurs humà per treballar les noves tecnologies. 
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L'organització del cicle respecta els diferents ritmes de treball i afavoreix la 

coexistència de diferents nivells d'exigència i, per tant, d'autonomia. Treballem 

amb unitats de programació flexibles i adaptades a les necessitats de cada 

alumne. Ampliem els mínims del cicle per als alumnes que superen amb facilitat 

els objectius i reforcem l'aprenentatge dels que mostren dificultats. Al llarg de tota 

l'etapa, dediquem recursos per atendre les dificultats individuals de cada alumne 

de diverses maneres: amb hores d'atenció individualitzada, desdoblaments en 

diferents àrees, plans i avaluació individualitzats i el treball conjunt del tutor amb la 

persona de l’EAP que ve a  l'escola. 

Altres recursos: CEEPSIR, CRETDIC, SEP(lectiu i post-lectiu), etc. 

 

FORMACIÓ DELS EQUIPS DOCENTS 

L’escola des de fa temps, té un Pla de formació interna de centre (FIC) ) per 

donar resposta a les necessitats que té l’equip docent per dur a la pràctica els 

nostres projectes. 

Cada curs cap al maig, es fa una diagnosi de quina formació necessitem. Amb el 

resultat es fa la demanda a Serveis Educatius. 

A més a més de la formació interna de centre també participem en els seminaris 

de coordinació i en les formacions de zona que organitza el CRP. 

ORGANITZACIÓ ESCOLAR 

Horari escolar dels alumnes 

Educació Infantil (P-3, P-4 i P-5): 

Matí:  de 9h. a 12:30h. 

Tarda: de 14:30 h. a 16 h. 

A infantil l’horari es global respectant l’horari dels especialistes i fem una tarda 

d’espais internivells per afavorir l’aprenentatge entre iguals. 

Els tutors d’educació Infantil acompanyen els seus alumnes al pati a la sortida i 

donen individualment els alumnes als seus pares o persona responsable de 

recollir-lo. 



 

 23 Normes d’organització i funcionament de centre 

 

 

Educació Primària (de 1r a 6è): 

Matí:  de 9h. a 12:30h. 

Tarda: de 14:30 h. a 16 h. 

A Primària l’horari es fa per sessions d’una hora al matí i de ¾ d’hora a la tarda. Es 

fa el trencament d’aquestes sessions una tarda a la setmana per afavorir 

l’aprenentatge entre iguals i fer tallers internivells dins el cicle . El tutor pot  

organitzar-se  les 4 sessions de medi natural i social com millor li convingui, en 

funció de la dinàmica o metodologia que vulgui aplicar. 

Els professors tindran cura dels alumnes corresponents a la sortida fins a cicle 

inicial. A partir de cicle mitjà l’alumne es responsabilitzarà de la seva sortida 

A  partir de les 12:30 i les 16 no podrà restar cap alumne/a dins el recinte escolar 

llevat d’aquells que es quedin al menjador o facin alguna activitat extraescolar i 

estiguin sota la supervisió i responsabilitat de l’encarregat/a de l’esmentada 

activitat. Els nens i nenes que, sense quedar-se al menjador ni fer cap activitat 

extraescolar resten a l’escola fora de l’horari escolar, ho fan sota la 

responsabilitat del seus pares o tutors. 

Les entitats/o persones físiques que realitzen qualsevol activitat extraescolar a 

dins de l’escola caldrà que disposin d’un permís d’ús per utilitzar les 

dependències escolars. Aquest permís el concedirà el director i ompliran la 

sol·licitud. 

Durant la jornada intensiva de classes els alumnes que gaudeixen de menjador 

escolar sortiran a les 15 h.  

COORDINACIÓ DOCENT 

A l’escola i amb representació de tots els cicles i el coordinador d’informàtica tenim 

un equip impulsor que promou la innovació, el canvi i la transformació 

educativa. També es formen Comissions mixtes( lingüística, Convivència, 

d’atenció a la diversitat, d’avaluació, informàtica, biblioteca, etc.)  per analitzar, 

reflexionar i fer les propostes de millora en cadascuna de les comissions segons 

els seu àmbit d’intervenció.  
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Participem en Xarxes de treball conjunt entre diferents centres de la zona i 

Coordinació d’estratègies comunes entre centres de primària i secundària 

mitjançant les reunions que es fan al serveis educatius del districte i participant en 

les activitats de dinamització organitzades pel districte. 

L’equip directiu juntament amb L’EQUIP IMPULSOR és dinamitzador de la 

formació continuada del professorat. Existeix un compromís ferm del professorat 

respecte del pla de formació del centre. L’escola té un PFC on està  prioritzada la 

formació que necessitem per desenvolupar els projectes d’escola i compensar les 

nostres mancances. 

El centre considera fonamental el treball d’equip amb projectes compartits i es dur  

a la pràctica de manera exhaustiva, es realitza tant amb els mestres com amb els 

alumnes. D’aquesta manera cada any escolar es pretenen aconseguir uns 

objectius concrets basats en temàtiques d’interès comuns per dur-los a terme des 

de totes les àrees. 

Per tal d’afavorir el treball en equip i l’organització es realitzen diferents tipus de 

reunions entre tots els àmbits .En primer lloc, es reuneixen setmanalment els 

coordinadors de cada cicle juntament amb la directora i la cap d’estudis. En segon 

lloc, un cop per setmana es realitzen les reunions de blocs, dutes a terme per les 

tutores dels cursos i pels coordinadors de cada bloc i els especialistes adscrits a 

cada cicle. És en aquestes on es programa, s’organitzen i executen els continguts. 

En tercer lloc, un cop per setmana es realitzen les reunions pròpies de nivell , on 

es coordinen els dos mestres tutors. En quart lloc, hi ha les reunions de claustre 

on hi assisteixen tots/es els/les mestres del centre i són mensuals. En cinquè lloc 

es troben les reunions del Consell Escolar on hi van representants dels pares i 

mares dels alumnes i dels mestres. Aquestes estan presidides per la directora i es 

realitzen 4 vegades l’any, encara que existeix una comissió permanent que es 

reuneix per tal de tenir un contacte més proper i constant. En últim lloc, hi ha les 

reunions col·lectives que es fan al principi i al termini de curs on hi assisteixen els 

pares i les mares dels alumnes i els mestres de cada curs per tal d’explicar els 

projectes i els objectius assolir. 

ACCIÓ TUTORIAL  

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

mestres que formen part del claustre d’un centre poden exercir les funcions de 
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mestre tutor quan correspongui. 

Cada unitat o grup d’alumnes té un mestre tutor amb les funcions següents. 

 Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels 

alumnes. 

 Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyaments-aprenentatge i les 

activitats d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés 

d’ensenyament del seu grup. 

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

d’avaluació. 

 Tenir cura, juntament amb la secretaria, 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. 

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

 Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes i 

representants legals per informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la 

seva assistència a les activitats escolars. 

 Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les 

activitats de l’escola. 

 Aquelles altres que li encomani la direcció del centre o li atribueixi el Consorci 

d’educació. 

 Atendre les necessitats educatives dels/de les alumnes. 

 Vetllar perquè els aprenentatges siguin significatius i funcionals. 

 Ocupar-se de la formació de les files dels seus alumnes per entrar a l’escola i 

de l’ordre durant els canvis d’aula. 

 Mantenir ordenats els arxius personals de l’alumne/a. 

 Avisar a la direcció de qualsevol sortida de l’escola tant en horari lectiu, amb 

nens o sense, com en hores no lectives de permanència al centre. 
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 Planificar les excursions i sortides del curs. 

 Avisar a la família o a les persones indicades en cas que un/a alumne/a no 

hagi estat recollit en acabar l’horari escolar. I si el professor/tutor no està, el 

responsable és el mestre que ha impartit la darrera classe. 

 Avisar a la família en cas d’urgència. 

 Respectar i fer respectar les NOFC.  

CRITERIS D’ADSCRIPCIÓ DE CURSOS 

Els criteris a seguir a l’hora d’escollir cursos seran els següents: 

1. Primer de tot escollirà el professorat definitiu que promociona en el cicle.  

2. Quan el professorat finalitzi el cicle (2n, 4t i 6è) serà el preferent en escollir 

per tornar a començar el cicle, per ordre d’antiguitat al centre i en cas d’empat per 

número de registre  personal.  

3. Tota la resta del professorat que s’incorpori a l’adscripció des d’una situació 

diferent a la tutoria (excedència, aula d’acollida, projectes, comissió de serveis, 

llicències i nous definitius...) escollirà a continuació, per ordre d’antiguitat al 

centre i en cas d’empat per número de registre  personal. 

4. Finalment si quedessin vacants seran ocupades per propietaris provisionals, 

comissions de serveis, interins...   amb els mateixos criteris. 

A educació infantil, els criteris a seguir a l’hora d’escollir cursos seran els 

següents: 

1.  Primer de tot escollirà el professorat definitiu. 

2. El professor seguirà el següent itinerari: P3, P4 canviant la lletra i continuació 

amb  el mateix grup a P5. 

3. Quan un professor definitiu no vulgui seguir l´itinerari establert restarà 

pendent de triar fins que ho hagin fet els altres professors definitius. 

4. Després triaran els professors definitius que no puguin promocionar per 

motius aliens a ells. 
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5. S’admetran acords de canvis voluntaris entre professors. 

El director, una vegada escoltat el claustre farà l’adscripció definitiva de cursos. 

RETENCIONS (CRITERIS RETENCIÓ I DECISIÓ FINAL) PAS A UN CURS 

SUPERIOR (ALUMNES D’ALTES CAPACITATS) 

Perquè un alumne pugui ésser retingut un curs més, dins d’un mateix nivell, s’ha 

de tenir en compte els següents criteris, tot respectant l’ordre expressat: 

1. Possibilitat de recuperació de l’alumne. 

2. Personalitat del nen i la seva adaptació al grup classe. 

3. Quantitat de nens que pugen en el curs inferior. 

4. Les repeticions es faran a final d’un cicle i,  a ser possible, en el cicle més 

baix. 

5. En cap cas es retindrà un alumne més d’un curs a tota la primària. 

Aquests criteris de repetició seran estudiats per l’equip de professors de cada 

cicle, tot aplicant-los a aquells nens que a priori siguin susceptibles de retenció a 

cada cicle i, a continuació, aquest equip de mestres, juntament amb el 

representant de l’EAP, seran qui, en darrera instància, prendran la decisió de fer 

la proposta de retenció de  l’alumne un curs més, amb l’aprovació per part dels 

pares. Els pares ompliran un full on quedarà constància de si o no volen que el 

seu fill/a repeteixi. 

El mateix procediment es seguirà quan es proposi la promoció d’un curs d’un 

alumne d’altes capacitats. Si són els pares qui demanen la promoció es derivarà 

el cas a l’EAP  per a que faci l’informe psicopedagògic i en la CAD es prendrà la 

decisió. 

CRITERIS PER A L’ORGANITZACIÓ DE SORTIDES ESCOLARS I 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

A l’inici de curs i en el si del cicle s’han d’organitzar les diferents sortides.  

Es farà un pressupost per trimestre de totes les sortides, amb la finalitat de fer un 

únic pagament.  
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No es pot pagar l’excursió el mateix dia, com a mínim tres dies abans. Cal ser 

rigorosos. 

La coordinadora de cada cicle serà l’encarregada de: 

 Lliurar el llistat a la Cap d’estudis a finals de setembre per aprovar-les en el 

Consell Escolar. Es contemplaran totes les sortides fins i tot les que la data 

no estigui confirmada. 

 Les sortides les organitzarà la coordinadora si va tot el cicle (contractar 

l’autocar, contactar amb la organització de l’activitat...) 

 Quan la sortida sigui d’un curs o quan l’organització la faci un especialista 

seran ells mateixos o els tutors que ho faran. 

 Els professors  que passin pel grup-classe o cicle, acompanyaran també a 

les sortides. 

 Contractar l’autocar i fer les reserves oportunes                                             

No es pot fer servir autocar de 2 pisos i han de tenir cinturó de seguretat.  

 Buscar els acompanyants (amb la col·laboració de la Cap d’estudis), tenint 

en compte el nombre que marca la normativa: 

▪ En les sortides la relació és:  

Cicle d’infantil :10/1; Cicle Inicial  i Cicle Mitjà: 15/1; Cicle Superior :20/1. 

▪ En les Colònies la relació és: cicle de parvulari 8/1; Cicle Inicial  i Cicle Mitjà: 

12/1; Cicle Superior :18/1 

Durant les sortides i excursions que es fan al llarg del curs escolar no es poden 

portar llaminadures, diners, maquinetes de jocs ni, qualsevol aparell electrònic ni 

mòbils. 

Per beure és aconsellable que duguin aigua. 

 

COORDINACIÓ AMB SERVEIS EXTERNS 

Serveis Socials: Directora , un cop al trimestre 

Serveis educatius, quan ens convoquem. 
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EAP: Directora i cap d’estudis, un cop per setmana 

Aprenentatge servei: Cap d’estudis, un cop per trimestre 

Representant ajuntament: consells escolars ( mínim un cop per trimestre) 

Consorci 

Assessoraments externs: Equip Directiu, amb la freqüència que calgui. 

 

ABSÈNCIES 

El professorat està obligat a complir l’horari i el calendari d’activitats establert en 

la programació general del centre, que, en tot cas, respectarà l’horari setmanal 

del professorat que s’estableix en l'apartat  "Horari general del 

professorat" d’aquestes instruccions. També està obligat a assistir als claustres, a 

les reunions de cicle i a les altres reunions extraordinàries no previstes en la 

programació general del centre que siguin degudament convocades per la 

direcció.  

Les faltes d’assistència són justificades quan hi ha llicència o permís concedits. 

Quan un professor s’absenta del centre d’una forma previsible (sortida, formació, 

metge...) haurà d’omplir el full d’absència amb la feina a fer pel grup-classe i ho 

notificarà amb el vistiplau de la cap d’estudis als professors que el substituiran. 

També haurà de tenir en compte, si s’escau, el torn de pati que s’absenta 

deixant-lo lligat. 

Quan les faltes d’assistència no son previsibles, la cap d’estudis prendrà les 

mesures oportunes.  

En cas de malaltia de curta durada inferior a tres dies, el/la mestre/a ha de 

justificar la seva absència del Centre al Director/a  amb la màxima urgència 

(telèfon, avís personal, o d’un familiar, o tramesa, no obligatòria, del comunicat 

mèdic). 

En cas de malaltia de més de tres dies, a partir del quart dia  s’ha de presentar el 

comunicat mèdic a l’escola i serà l’encarregada d’enviar-lo al Consorci. 

Si es preveu que la malaltia ha de durar més de tres dies, és aconsellable que es 

presenti la baixa com més aviat millor per tal que els Consorci puguin enviar un/a 



 

 30 Normes d’organització i funcionament de centre 

 

substitut/a el més aviat possible. 

En incorporar-se al Centre, l’interessat/da haurà d’omplir el full de faltes 

d’assistència del professora si no presenta baixa mèdica, haurà de fer una 

declaració jurada. 

Les baixes inferiors a quatre dies hauran d’ésser ateses amb els mestres de la 

mateixa plantilla i estan previstes a l’organització  horària del Centre. 

CRITERIS A L’HORA DE COBRIR LES SUBSTITUCIONS 

Es mirarà de que passin pel grup,  el mínim nº de persones sobretot en els grups 

d’infantil i cicle inicial. 

A l’hora d’organitzar les substitucions es tindrà en compte el següents criteris:: 

1. El professor que lliura perquè el grup - classe està d’excursió. 

2. Professors amb hora de substitució. 

3. Professors amb reforç 

4. Professors d’educació especial (el grup flexible considerat sempre que sigui 

possible grup classe) 

5. Professor de religió ( Només en casos excepcionals) 

ABSÈNCIES ALUMNES 

L’assistència regular constitueix una condició indispensable per la bona marxa de 

l’escola i, per tant, un deure de professors i alumnes. 

Per tal de garantir un bon funcionament i evitar interrupcions, us demanem 

puntualitat tant a les hores d’entrada com de sortida. 

Les faltes reiterades de retard es consideraran faltes greus i es convocarà els 

pares a una reunió per tal de resoldre l’esmentat problema . 

En cas d’absència d’un alumne caldrà portar la justificació corresponent . Si la 

baixa és previsible es comunicarà prèviament al tutor/a, i si és imprevista es 

portarà el justificant posteriorment. 

Tot alumne que hagi de sortir de l’escola abans de la fi de l’horari escolar s’haurà  

de venir a buscar. 

Si un alumne  marxa sol en finalitzar les classes, els pares hauran d’omplir una 
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autorització. 

A les entrades i sortides els alumnes faran fila al seu lloc corresponent.  

Per tal d’agilitzar l’entrada dels alumnes a les respectives aules, es demana que 

els acompanyants dels alumnes restin fora del recinte escolar. A la tarda sí que 

es podran recollir els alumnes al pati. 

Si s’ha de comunicar qualsevol cosa al tutor/a s’haurà de fer mitjançant l’agenda.  

Dins l’horari escolar no es permesa l’entrada dels pares/mares/tutors a les aules, 

passadissos i patis. 

Deu minuts després de les 9 i de les 15 hores, es tancaran les portes   i en cas 

d’arribar tard, la entrada la faran tots els alumnes por la porta del carrer Eugeni 

d’Ors. Els alumnes hauran de portar un justificant  explicant el seu retard, malgrat 

això, no podran interrompre la classe i hauran d’esperar  que acabi l’activitat per 

entrar a l’aula. 

Els pares/mares que acompanyin als nens/es a l’escola procuraran sortir del 

recinte sense demora un cop els seus fills/es hagin entrat a l’edifici. 

Els nens/es que no es recullin amb puntualitat s’incorporaran al servei de 

guarderia, amb les despeses corresponents. 

Les faltes d’assistència dels alumnes han d’ésser justificades pels pares o tutors 

oralment o per escrit. Els mestres s’interessaran per les faltes d’assistència i 

s’anotarà a la graella de registre d’assistència, que mensualment lliuraran a 

l’administrativa. 

En cas d’absentisme es faran els següents passos: 

 1-El tutor farà una entrevista amb la família. 

 2- Si no s’esmena serà la directora qui cridarà a la família per tal de corregir el 

mal hàbit. 

 3- Es passarà el cas a la comissió social i s’iniciarà el protocol d’absentisme. 

Justificacions 

Si un alumne/a ha de sortir del recinte escolar en hores d’escola serà 

indispensable que els pares ho justifiquin  per escrit al mestre/a tutor/a. 

Qualsevol falta d’assistència es justificarà el més aviat possible, de paraula, per 

escrit o per telèfon. Si un alumne/a arriba tard, caldrà un justificant de la família o 

del tutor/a. 
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En cas de retard o faltes d’assistència injustificades i/o reiterades, s’avisarà als 

pares. 

Cal portar un justificant del metge per abstenir-se de fer les classes d’educació 

Física durant períodes llargs. Si és un fet puntual, amb el justificant del 

pare/mare/tutor n’hi ha prou. 

 

CRITERIS PER DEFINIR LLOCS DE TREBALL ESPECÍFIC 

Per al curs 202/21, la Direcció del Centre farà proposta de diferents perfils 

estructurals per tal de donar resposta a les necessitats pedagògiques i 

organitzatives de l’escola. 

 

COEDUCACIÓ  

La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les 

potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe,  

potenciant així la igualtat real d’oportunitats. 

La igualtat de gènere fa referència a la necessitat de corregir les discriminacions i 

valorar les diferències enriquidores dels dos sexes. 

La coeducació proporciona tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat 

educativa, estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de 

limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint veritables agents de 

transformació. 

Una bona acció coeducadora tant a nivell de centre, com d’aula i entorn és 

fonamental per prevenir la violència masclista i LGTBI fòbica, per reduir conductes 

de risc i per facilitar la detecció prematura de relacions abusives. 

L’escola en el si del Consell Escolar nomena una persona responsable de la 

Coeducació que serà l’encarregada de vetllar en tot moment per a que en les 

activitats que s’organitzen a l’escola estigui present la igualtat de gènere  i la 

coeducació. Dins l’aula serà responsabilitat del tutor/a o especialista. 

CONVIVÈNCIA 
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L'aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements fonamentals del procés 

educatiu. Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a 

conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i 

conducta. Per això incorporem  mesures de promoció de la convivència establertes 

en el centre, així com els mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució de 

conflictes. Entre aquests mecanismes  destaquem  el de la figura de mediador, i 

de la resolució pacífica dels conflictes mitjançant  el diàleg en tots els patis de 

Primària. Es farà com un càrrec rotatiu del qual participaran tots els alumnes, 

aniran identificats amb una armilla fosforescent. Tenen una graella on recullen les 

incidències. Ens ajuda a analitzar sobre què incidències són reiteratives, quines 

són les causes que es provoquen  i prendre decisions per esmenar-les.  

+ informació en el Pla de convivència 

 

DRETS I DEURES 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/pmf/fp/drets-deures/ 

Entre els drets que enumeren la Llei d'educació i el Decret de drets i deures de 

l'alumnat, se'n destaquen: 

● El dret de rebre una formació que desenvolupi la seva personalitat i que s'adapti 

a les necessitats educatives particulars, 

● El dret de tenir les mateixes oportunitats que els altres infants o joves, 

● El dret a ser valorats objectivament, 

● El respecte a les seves conviccions morals, religioses i ideològiques, 

● El dret a la protecció de la seva seguretat i dignitat, i 

● El dret a la participació i a estar informats. 

● El respecte per part de la resta de la comunitat escolar. 

Drets del professorat 

● Participar activament en l’elaboració del Projecte Educatiu i les NOFC. 

●  Participar en els òrgans  de decisió i gestió de l’escola tant si són els 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/pmf/fp/drets-deures/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/pmf/fp/drets-deures/
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determinat per la llei com els establerts addicionalment per la pròpia escola. Això 

implica: 

● El dret a escollir els propis representants. 

● El dret a ésser elegit. 

● La llibertat d’expressió de les pròpies conviccions. 

●  Rebre la informació sobre els acords presos pels òrgans de decisió i gestió de 

l’escola. 

● Valorar la gestió dels òrgans de l’escola i aportar utilitzant les vies oportunes, 

les critiques i les suggerències adients. 

● Gaudir de tots els drets laborals reconeguts al conjunt de treballadors i els 

propis. 

●  La llibertat de càtedra dintre del respecte a les lleis vigents i al Projecte 

Educatiu del centre. 

● La llibertat de sindicació. 

Deures del professorat 

● Establir, subjectant-se a la normativa legal i al marc constituït pel PEC, un 

projecte de treball per al curs que contempli: 

● El creixement personal dels nois i les noies, tenint en compte els objectius 

que contemplen les relacions personals i l’educació ètica. 

● Una programació dels aprenentatges que corresponguin a les necessitats 

dels nois i noies i que considerin  els aprenentatges com un conjunt en els quals 

s’integrin totes les competències. 

● Un esquema d’organització de la vida basat en la normativa de l’escola i en 

les necessitats pràctiques del projecte de la pròpia classe. 

● Acceptar els objectius i els principis expressats en el Projecte Educatiu de 

Centre i la normativa recollida a les NOFC. 

● Assistir puntualment a l’escola, i advertir amb temps de les possibles 
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absències. 

● Dedicar les hores d’exclusiva a les tasques especifiques al començament de 

curs. 

● Participar en els diferents organismes de l’escola, tant de caràcter pedagògic 

com funcional amb predisposició per a la cooperació, subjectant-se als acords 

presos i acceptant les responsabilitats personals que se’n derivin. 

● Col·laborar en l’organització i en la realització de les activitats 

complementaries i/o extraordinàries (festes, sortides, colònies...) que tinguin lloc a 

l’escola. 

● Respectar el dret dels alumnes, pares/mares i PAS. 

● Mantenir un contacte continuat amb la família dels alumnes informant de 

manera sistemàtica del seu procés educatiu.  

● Emprar i enriquir la documentació del Registre Personal fent-hi anotacions 

significatives i facilitant informació als mestres que es facin càrrec del grup-classe 

dins els primers dies de setembre. 

● Escoltar les reclamacions i suggerències dels pares dels alumnes i intentar 

trobar una possible solució, respectant les vies de comunicació existents a 

l’escola (mestre, tutor, cap d’estudis...) 

● Guardar discreció sobre els acords presos pels òrgans de decisió i gestió de 

l’escola atès el càrrec que ocupa. 

Drets dels pares, mares i tutors legals 

Els pares, mares i tutors legals com a responsables directes en la formació dels 

nostres fills, tenim el dret de col·laborar en la mesura justa amb l’escola. 

Tenir en compte aquest punt, són drets dels pares: 

● Que els fills/filles rebin una educació complerta, digna de qualitat i solidària, en 

la part que pertoca a l’escola. 

● Dret a una participació activa en l’elaboració i l’aprovació del Projecte Educatiu 

del centre (PEC) i del PdC que se’n deriva, mitjançant l’ús dels canals establerts 

per la llei i per aquells altres que l’escola estableix. 
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● Participar en els òrgans de decisió de l’escola, tan si són determinats per la llei 

com els establerts addicionalment per la pròpia escola. Això implica: 

● El dret a escollir els propis representants. 

● El dret a ser elegits. 

● La llibertat d’expressió de les pròpies opinions o convencions. 

● Rebre informació general sobre l’escola, molt especialment sobre el Projecte 

educatiu i el Reglament: contingut, elaboració, revisió... 

● Rebre informació especifica sobre tot allò que afecti els seus fill/es. En 

concret:  

 Projecte del mestre/a de la seva classe. 

 Organització material, en la mesura que afecta als pares: horaris, 

materials i llibres, sortides, activitats complementàries, serveis... 

 Evolució personal i acadèmica, cada vegada que les circumstàncies 

ho requereixin i, en tot cas, sempre el mínim requerit per la llei. 

 Ésser escoltat quan expressen suggeriments reclamacions i ésser 

consultats en decisions d’importància, tant si afecten a l’escola, la 

classe, com el propi fill/a. 

 Ésser membre de l’AFA i participar en els òrgans de decisió i gestió, 

segons els que estableixin els estatuts. 

 Disposar de facilitats per part de l’escola en la realització de totes les 

activitats legitimes organitzades per l’AFA. 

 Disposar dels serveis ordinaris i complementaris que siguin 

organitzats per l’escola o per l’AFA, amb subjecció als criteris 

d’organització d’aquests serveis. 

A l’hora de considerar els deures dels pares, mares i tutora legals, és important 

assenyalar que l’escola pot funcionar en la mesura que es compleixi un pacte 

implícit segons el qual tots els adults que hi son implicats – pares, mares, mestres 

són summament sensibles a les necessitats dels alumnes i creuen en la 

conveniència d’intercanviar entre ells informació, punt de mira i criteris. 
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Així doncs, són deures dels pares: 

● Acceptar els objectius i els principis expressats en el PEC i en la normativa 

recollida en les NOFC mitjançant la carta de compromís. Això no vol dir que hi 

hagi d’estar totalment d’acord, ni que no pugui intervenir en la seva modificació. 

Atès que l’evolució del projecte i el reglament és desitjable, cal una acceptació 

crítica de manera constructiva i una participació intensa en els moments en que 

és prevista la revisió dels principis. 

● Acceptar i emprar els canals previstos per la modificació del Projecte Educatiu 

i les NOFC. 

● Fer créixer en els  fills/es predisposicions i actituds favorables a l’escola, i 

estimular-los en el compliment del seu deure. 

● Escoltar els fills/es i analitzar amb ells els problemes que puguin plantejar-se 

a propòsit de l’escola. Si ho creuen convenient informar als mestres sobre 

aquests problemes i sobre la manera que són viscuts pels nois/es. 

● Cooperar amb l’escola i amb els mestres en allò que afecti al creixement i 

l’educació dels fills /es, cercant sempre la coherència entre l’acció educativa que 

es duu a terme a casa i la que es fa a l’escola. Això implica: 

● Acudir a les convocatòries d’entrevistes o reunions, quan el mestre, el cicle o 

l’escola ho requereixi. 

● Donar informació al/s mestre/s dels problemes que viuen els seus fills/es fora 

de l’escola.  

● Informar igualment, al mestre sobre els problemes d’ordre físic o psíquic que 

puguin presentar-se. 

● Contribuir al millorament de l’educació que l’escola ofereix als nois, mitjançant 

l’aportació de suggeriments. 

● Facilitar a l’escola les dades per complimentar les fitxes i el registre personal 

de cada alumne. 

● En cas de malaltia del fill, tenir informada l’escola i complir sempre les 

indicacions de prevenció sanitària que doni el metge. 
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● Garantir la puntualitat de l’assistència dels fills a l’escola i garantir igualment 

l’assistència habitual advertint i justificant les absències. 

● Cal que es satisfaci l’abonament de la quota de material comunitari per cobrir 

les necessitats de material fungible. 

 

TIPIFICACIÓ DE CONFLICTES I MESURES REPARADORES 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

FALTES MESURES REPARADORES 

LLEU No fer cas al mestre. 
Comportar-se malament. 
 

Racó de pensar 
Amonestació oral. 
Demanar perdó, una abraçada. 

GREU Manca de respecte. 
Deteriorament de material o 
mobiliari.  
Barallar-se. 
Portar objectes no permesos. 

De 2 a 5 dies sense pati o alguna activitat 
de l’aula. 
Fer un dibuix de regal. 
Expulsió puntual de l’aula.  

MOLT 
GREU 

3 faltes greus. 
Agressió física (mossegar , 
pegar....) i verbal. 
Malmetre material o equipament. 
 

Reparació dels danys si pot fer-ho. 
De 2 a 5 dies sense pati o alguna activitat 
de l’aula. 
No anar alguna sortida. 

 

 

CICLE INICIAL 

FALTES MESURES REPARADORES 

LLEU Ignorar el que diu el mestre. 
Comportar-se malament. 
Portar objectes no permesos. 
Córrer pels passadissos. 

Un dia o més sense pati. 
Amonestació oral. 
Expulsió puntual de l’aula 

GREU Ofenses o injuries, manca de 
respecte. 
Deteriorament de material o 
mobiliari 

Reparació dels danys. 
De 2 a 5 dies sense pati o alguna activitat 
de l’aula. 
No anar alguna sortida. 
Tasques educadores. 

MOLT 
GREU 

3 faltes greus. 
Agressions físiques i verbals. 
Malmetre material o equipament. 
 

Reparació dels danys. 
De 2 a 5 dies sense pati o alguna activitat 
de l’aula. 
No anar alguna sortida. 
Tasques educadores. 
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CICLE MITJÀ 

FALTES MESURES REPARADORES 

LLEU Ignorar el que diu el mestre. 
Comportar-se malament. 
Portar objectes no permesos. 
Agafar coses dels altres. 
Córrer pels passadissos. 

Un dia o més sense pati. 
Amonestació oral. 
Expulsió puntual de l’aula 

GREU 5 faltes lleus. 
Manca de respecte. 
Sortida injustificada del centre. 
Falsificació o sostracció de 
documents. 
Deteriorament de material o 
mobiliari 

Reparació dels danys. 
De 2 a 5 dies sense pati o alguna activitat 
de l’aula. 
No anar alguna sortida. 
Tasques educadores. 

MOLT 
GREU 

3 faltes greus. 
Agressions físiques i verbals. 
Malmetre material o equipament. 
Discriminar als membres de la 
comunitat educativa per  raons de 
sexe, raça..... 

Reparació dels danys. 
De 2 a 5 dies sense pati o alguna activitat 
de l’aula. 
No anar alguna sortida. 
Tasques educadores. 

 

 

CICLE SUPERIOR 

FALTES MESURES REPARADORES 

LLEU Ignorar el que diu el mestre. 
Córrer pels passadissos. 
Comportar-se malament. 
Portar objectes no permesos. 
Agafar coses dels altres. 
Menjar on no es permès. 
3 retards en un mes. 

Un dia o més sense pati. 
Amonestació oral. 
Expulsió puntual de l’aula 

GREU 5 faltes lleus. 
Manca de respecte. 
Sortida injustificada del centre. 
Suplantació de la personalitat, 
falsificació o sostracció de 
documents. 
Deteriorament de material o 
mobiliari. 
Fer un mal ús des telèfons mòbils o 
altres aparells. 

Reparació dels danys. 
De 2 a 5 dies sense pati o alguna activitat 
de l’aula. 
No anar alguna sortida. 
Tasques educadores. 

MOLT 
GREU 

3 faltes greus. 
Agressions físiques i verbals. 
Malmetre material o equipament. 
Discriminar de membres de la 
comunitat educativa per  raons de 
sexe, raça.....principalment 
realitzades contra l’alumnat més 
vulnerable. 

Reparació dels danys. 
De 2 a 5 dies sense pati o alguna activitat 
de l’aula. 
No anar alguna sortida. 
Tasques educadores. 
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A cicle mitjà i a cicle superior, en cas de reincidència de faltes molt greus el 
director/a convocarà la comissió de convivència  i citarà a la família. En el si de la 
comissió es decidirà si cal obrir expedient disciplinari per aplicar alguna de  les 
següents mesures correctores: 

 Reparació econòmica dels danys. 

 Canvi de grup. 

 Una setmana sense pati o fer pati en l’espai de l’altre pati. 

 Un mes sense sortides... 
Expulsió fins a 5 dies sense assistir al centre. 

 

CULTURA DIGITAL 

Des de fa temps l’escola aposta per incentivar l’ús de les tecnologies a l’aula per 

aconseguir un ús eficient i intel·ligent per a que els nostres alumnes assoleixin la 

competència digital. 

 S'inclouen tant les tecnologies d'última generació (Internet, telèfon mòbil, Ipads, 

etc.) com les que ja fa temps que formen part de les nostres vides (televisió, ràdio, 

ordinador, etc.). 

Aquest canvi tecnològic influeix en el desenvolupament intel·lectual i social 

d'infants i joves, així com en la seva manera d'aprendre i de percebre el món.  

Un bon ús d’aquestes tecnologies poden aportar molts beneficis als nostres 

alumnes. Per exemple, els permeten obtenir informació de manera immediata, 

ampliar i elaborar coneixements amb més facilitat, relacionar-se amb persones 

d'altres països o desenvolupar capacitats intel·lectuals. 

Però l'ús d'aquestes tecnologies també pot comportar certs perills: poden accedir a 

programes, publicitat, jocs o pàgines web amb continguts "tòxics", o no adequats a 

la seva edat o maduresa. Si les utilitzen durant molta estona poden crear 

dependència, fet que els pot portar a deixar de banda altres aficions, a relacionar-

se menys o a baixar el rendiment escolar. 

Així doncs, cal que els acompanyem en el procés d'aprendre a fer-les servir i 

aprofitar, així, totes les oportunitats que ofereixen, evitant alhora els riscos que 

comporten. Acompanyament que haurà de ser compartit amb les famílies. 

Els hi ensenyem a valorar els diners que costen els aparells tecnològics i les 

despeses que comporten (consum, jocs, aplicacions) per a  que tinguin la màxima 

cura quan els estiguin fent servir. 

L’escola té PDI a totes les aules, rentin de 51 IPads, material de robòtica: Bee-

bots, Blue-Boots, Scracht , Mindstorms, etc. 
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NORMES D’ÚS  

La persona que decideix fer servir aquestes eines és la responsable en tot 

moment de custodiar aquests recursos i de que  es faci un bon ús. Quan un 

aparell no funciona ho comunicarà al coordinador d’informàtica perquè passi 

l’avaria i s’arregli. 

Deixarà el material sempre en el seu lloc i degudament ordenat. Al finalitzar la 

jornada lectiva no pot quedar cap Ipad fora dels carretons, ni desconnectat per a 

què a l’endemà estigui carregat. 

L’alumne signarà un contracte conforme es compromet a fer-ne un ús educatiu i 

escolar i no les farà servir inadequadament.  

Els alumnes poden porta mòbil però a l’hora de classe no pot interrompre la 

classe. Es podrà fer servir si el professor creu necessari per a realitzar una 

activitat escolar. 

No es poden fer gravacions ni utilitzar a l’hora d’esbarjo com una eina lúdica. 

A l’hora d’utilitzar els Ipads es pot fer servir el bloqueig de lo que no vols que els 

alumnes utilitzin, tot i que s’han de responsabilitzar i fer-ne un bon ús sense 

bloqueig.  

L’escola farà signar als pares una autorització  relativa als alumnes de menys de 

14 anys: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula on queda 

clar que la responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al 

centre educatiu. El centre no es fa responsable  de l’ús indegut del recurs i dels 

continguts per part dels usuaris: l’usuari serà l’únic responsable de les infraccions 

en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels 

serveis o dels continguts. 

L’usuari que faci un ús indegut serà sancionat i no podrà fer servir aquests 

recursos durant un temps estipulat segons la gravetat del que hagi fet. 

Document per retornar signat a la Secretaria del centre 

 

CELEBRACIONS 

No es poden portar pastissos ni llaminadures. Es pot portar un regal col·lectiu per 

la classe o un detall individual que serà igual per tots, no es farà diferencia per a  

nens /es. 

L’últim divendres de mes al menjador es fa coca per celebrar tots els aniversaris 

del mes. 

No es repartiran invitacions personalitzades si no son per tota la classe. 
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 L’ESBARJO 

El pati és un espai comú on conviuen alumnes de diferents edats. Per evitar 

conflictes es fa imprescindible el respecte i la tolerància entre tots els alumnes. 

● Durant les hores de pati no quedaran alumnes dins les aules sense la 

vigilància del tutor/a o d’algun altre mestre/a que s’hagi posat prèviament d’acord 

amb el tutor/a. 

● Donat que el temps d’esbarjo és molt important per l’alumne, es mirarà de no 

deixar-lo castigat en el  pati, per un mal comportament a l’aula. 

● Si un mestre/a té torn de vigilància de pati i ha de sortir de l’escola amb els 

seus alumnes, o bé realitzar qualsevol activitat dins de l’escola, que l’impedeixi 

fer la vigilància, cal que canviï el torn amb algun company/a. 

● Sonarà un xiulet 5 minuts abans de l’hora per recollir pilotes i papers i fer files. 

● L’horari  i els torns de vigilància del pati es concretarà al PAC de cada curs. 

● S’han de respectar els arbres del pati així com el diferent tipus de mobiliari. 

● No es podrà anar a buscar la pilota a altres patis. 

● Romandre al pati i no quedar-se a la classe sense autorització del 

professor/a. 

● Pujar i baixar les escales en ordre per la banda de la paret. 

● Anar caminant i sense cridar pels passadissos i escales.  

● Si un nen/a s’incorpora més tard o ha de marxar entre mig de l’estona 

d’esbarjo, ho ha de comunicar als responsables de la vigilància. 

● Tirar sempre la cadena del wàter i tenir cura del paper higiènic. 

● Els nens de cicle superior han de fer ús dels lavabos de la pista poliesportiva, 

no dels lavabos de baix. 

● Cal respectar i obeir tots els/les mestres. 

● A les hores de pati i de menjador no es pot romandre ni circular per dintre de 
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l’escola, si no és amb el permís exprés del/la mestre/a responsable i sempre amb 

la targeta identificativa. 

● No es permet menjar xiclets ni llaminadures dins el recinte escolar. 

● Els alumnes no s’han d’enfilar a les cistelles, a les porteries de futbol, ni a la 

reixa del pati.   

Es tiraran els papers a les papereres. Els responsables de la recollida de papers a 

l’acabar l’esbarjo seran el professors responsables de la vigilància del pati. Hi 

haurà un torn a l’acabar l’esbarjo de recollida de papers: 

 

Recolliran les files a l’acabar el pati el professor que tingui classe amb ells. 

Els dies de pluja, el tutor es quedarà a la seva classe amb la seva tutoria fent 

vigilància i entretenint-los amb jocs de taula i si està absent el substituirà 

l’especialista que hagi tingut classe de 10 a 11 amb ells. 

Els professors que aquell dia tenien vigilància de pati controlaran els lavabos i 

passadissos. 

NORMES DE LA BIBLIOTECA 

 Pista poliesportiva (4t, 5è i 6è) Pati Eugeni d’Ors (1r, 2n i 3r) 

Dilluns 4t A i B 3r A 

Dimarts 5è A 2n A 

Dimecres 5è B 1r A i B 

Dijous 6è A 3r B 

Divendres 6è B 2n B 

Normes de convivència Normes de funcionament Normes de préstec 
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Cal respectar l’horari 

establert. En els espais buits 

es farà la reserva per  la 

Intranet. 

Cal omplir la fitxa de biblioteca El préstec  té una durada de 15 dies 

que es poden prorrogar si s’escau. 

A la biblioteca hem d’ésser 

molt respectuosos amb tots 

els usuaris  

Els alumnes estaran sempre 

acompanyats d’un mestre/a. 

No es pot fer servei de préstec de 

diccionaris, enciclopèdies, 

documents, etc.   

He d’ésser  molt curosos en 

la utilització de tots els 

materials que tenim a la 

notra disposició. 

Els usuaris disposaran d’una 

“bústia de suggeriments” on 

podran deixar constància de les 

seves demandes per tal de 

millorar el servei de biblioteca. 

Si l’alumne no compleix les normes 

del préstec, serà sancionat. La seva 

tutora  o el seu tutor seran  informats 

en el termini d’una setmana. Si 

l’alumne continua sense respectar les 

normes, es notificarà a la família  i no 

podrà gaudir del servei de préstec.  

Es pot llegir, consultar llibres, 

fer treballs , etc., mantenint 

una atmosfera de 

tranquil·litat i discreció 

El mestre supervisarà abans de 

sortir de la biblioteca que tot 

queda al seu lloc i els llibres ben 

col·locats. 

Si l’alumne perd o fa malbé el material 

prestat, la família haurà de comprar-

lo. 

A la biblioteca no es pot 

menjar ni beure 

  

Cal col·locar les cadires en 

el seu lloc, sense fer soroll 

  

Caldrà deixar els llibres ben 

col·locats als prestatges 

corresponents 
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ACCIDENTS 

L’AFA oferta una assegurança escolar obligatòria per a tots els alumnes que 

realitzin activitats extraescolars i recomanable per la resta d’alumnes. 

Independentment cada alumne té la assegurança de la SS dels seus pares. 

Quan un alumne/a prengui mal i calgui fer una cura fora  del centre escolar, es 

procedirà de la següent manera: 

 S’avisarà als pares o tutors legals perquè ells mateixos el portin a fer la 

cura. 

 Si el dany fos molt greu s’avisaria una ambulància  i es telefonaria 

immediatament els pares. 

 Si no es poguessin localitzar els pares, el/la mestre/a tutor/a, o aquell que 

es designi, acompanyarà l’alumne/a a fer la cura. 

 

MEDICAMENTS I FARMACIOLA 

En cada centre hi ha d’haver una farmaciola en un lloc visible, preferiblement fresc 

i sec, a l’abast conegut del personal, tancada però no amb clau, no accessible als 

alumnes, i pròxima a un punt d’aigua. També, a prop de cada farmaciola i en un 

lloc visible, hi ha d’haver les instruccions bàsiques de primers auxilis i de contingut 

de la farmaciola, les quals, de manera orientativa, poden ser les que el 

Departament d’educació facilita als centres mitjançant la pàgina web:  

http://educacio.gencat.cat/documents/PC/Seguretat/Farmaciola_escolar_2012.pdf 

El contingut de les farmacioles s’ha de revisar periòdicament per tal de reposar el 

material i controlar-ne les dates de caducitat. 

Cap nen pot portar medicament a la seva motxilla. En cas de que un nen l’ hagi de 

prendre serà la persona adulta qui lliurarà el medicament a la consergeria, que 

serà l’encarregada de custodiar-lo en tot moment. 

Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal 

aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, 

la pauta i el nom de medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o 

http://educacio.gencat.cat/documents/PC/Seguretat/Farmaciola_escolar_2012.pdf
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tutor/a legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre 

educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita, exonerant-la de tota 

responsabilitat pels efectes secundaris que puguin succeir, sempre que sigui 

imprescindible la seva administració en horari lectiu. 

És convenient que el centre mantingui en un únic arxiu les receptes o informes 

mèdics i els escrits d’autorització i prevegi qui ha d’administrar el medicament i, en 

absència d’aquesta persona, a qui correspon de fer-ho. 

El personal del centre podrà administrar un medicament només en els casos en 

què poguessin fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal, sense una formació 

especial; en cas contrari, si el medicament ha de ser administrat per personal amb 

una formació determinada, caldrà que el centre es posi en contacte amb el centre 

d’assistència primària més proper. 

 

QUEIXES 

Quan  els  pares  no  estan  d’acord  amb  determinats  aspectes  de  

funcionament  de  l’escola  tenen  dret  a presentar les seves queixes. 

Primer cal dirigir-se al mestre/a en concret. De no solucionar-se el problema, i  si 

la gravetat d’aquest ho requereix,  es  demanarà  una  entrevista  amb  la  

direcció  de  l’escola.  Quan  arribi  a  Direcció  una  queixa d’aquests tipus que 

afecti a un/a mestre/a en concret, el/la directora/a demanarà la presència del 

mestre/a i dels pares per poder resoldre el conflicte conjuntament. 

Quan la queixa afecti al funcionament general de l’escola s’adreçarà a la Direcció 

de la mateixa. La direcció ha d’estar assabentada de les queixes que plantegin 

els pares a l’escola. 

Cas de no resoldre’s el conflicte, els pares tenen dret a anar a l’inspector/a del 

Consorci d’educació a exposar les seves inquietuds. 

DRET D’ÚS D’IMATGE 

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la 

Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a 

l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció  d’aquest  

centre  demana  el  consentiment  als  pares,  mares  o  tutors  legals  per  poder  
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publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles on aquests o aquestes siguin 

clarament identificables. Haurà de ser extensiu a qualsevol altre sistema de 

captació d’imatge, web, blogs,  Internet, etc.). 

El mateix full d’autorització d’imatge de l’escola servirà per les activitats que 

organitza l’AFA. En cas de ser empreses externes caldrà una autorització 

específica( betevé, La Caldera, etc.) 

Full d’autorització 

 

TELÈFONS 

En hores de classe, els mestres procuraran  no fer ús del mòbil a nivell personal, 

a menys que es tracti d’un cas urgent. Tampoc s’avisarà als mestres per a que es 

posin al telèfon fix. 

Els alumnes no poden utilitzar el telèfon a menys que sigui imprescindible i amb 

el consentiment del tutor/a.  

 

Llei 28/2005 de mesures sanitàries contra el tabaquisme 

Aquestes mesures fan referència al consum i la venda de tabac, a l’augment dels 

espais sense fum i a la limitació de la disponibilitat i accessibilitat als productes de 

tabac. La llei insisteix especialment en el paper modèlic dels professionals docents 

i sanitaris, en la seva tasca educativa, de sensibilització, conscienciació i 

prevenció mitjançant el foment d’estils de vida sense tabac. 

D’acord amb tota la normativa esmentada, es prohibeix la venda i el 

subministrament de productes del tabac, i també fumar en totes les dependències 

dels centres de treball del Departament d’educació. 

La prohibició afecta el professorat, el personal d’administració i serveis i altre 

personal del centre i a tota persona que estigui dins de qualsevol dels recintes 

esmentats. 

La normativa preveu que els centres educatius, serveis educatius i altres centres 

dependents del Departament d’educació no tinguin àrees reservades per a 

fumadors. 
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RECURSOS MATERIALS 

ESPAIS 

«Perquè pugui succeir qualsevol cosa de qualitat, és necessari crear al principi un 

“espai buit”. Aquest espai permet donar vida a cada nou fenomen. Si observem bé 

tots els camps d’un espectacle, tot allò que fa referència al contingut, al sentit, a  

l’expressió, a la paraula, a la música, als gestos, a la relació, a l’impacte, als 

records que un mateix pot haver guardat...Tot això existeix si existeix de la 

mateixa manera la possibilitat d’una experiència fresca i nova. No és possible cap 

experiència fresca i nova si no existeix prèviament un espai nu, verge per rebre-

la». 

        BROOK 

Recollint aquest reflexió de Brook, per generen benestar i ser facilitadors 

d’aprenentatge els  espais han de ser: Polivalent, Accessible, Polisensorial, 

Vivencial, Saludable i Estètic. 

Quan s'organitza  un espai s’ha de pensar en una idea d’espai educatiu polivalent i 

flexible, en el qual s’han de poder generar les màximes oportunitats de participació 

i aprenentatge per a tots els alumnes. 

El centre, fins ara, i en termes generals, s’ha subdividit en espais interiors (aules, 

passadissos, biblioteca, menjador, sala d’informàtica, aula de música) i espais 

exteriors(l’entrada de l’escola, el pati, l’hort, el sorral…). Es considera que totes 

aquestes divisions d’espais han d’incloure els múltiples processos d’aprenentatge 

innovadors. 

Cal tenir present però que una educació integral promou la descoberta dels espais 

que envolten l’escola més enllà de l’edifici. Per això es tindrà  en compte que 

l’entorn pot esdevenir un complement  molt útil per generar aprenentatges. 

L’ambient físic és determinant per aconseguir els objectius educatius proposats ja 

que quan aquest ambient físic genera benestar està facilitant que s’hi produeixi 

aprenentatge.  

 

Utilització dels espais comuns 

Són espais comuns tots aquells que  poden ser utilitzats per tots els nens i nenes 

de l’escola per  a la realització de diferents activitats. 

Són espais comuns fixos: els patis, el menjador i els lavabos. 

El menjador. S’utilitzarà, si és necessari, per fer totes aquelles activitats que el 

Claustre i el Consell Escolar considerin oportunes. 
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Si per fer una activitat de classe cal utilitzar la cuina s’informarà al Director/a i a 

l’encarregat/da de menjador. Per fer aquesta activitat caldrà que el mestre/a hi 

sigui present en tot moment. A la cuina els alumnes no hi poden entrar sense el 

permís del mestre. 

MATERIAL COMUNITARI 

 La quota de material comunitari s’establirà a l’últim Consell Escolar i  es facturarà 

al juliol. Les famílies que no ho facin efectiu dins del període de temps proposat 

rebran una nota recordatòria per part del tutor/a. En cas de no pagar intervindrà la 

direcció del centre per conèixer el motiu d’impagament. 

Quan un alumne té pendent de pagament del curs anterior, la quota de material 

escolar i  no hagi manifestat la voluntat i l’interès de fer-ho, rebrà un llistat amb tot 

aquell material que el seu fill haurà de portar a la classe per poder realitzar les 

tasques escolars i no se li lliurarà el material corresponent (disfressa, samarreta 

esportiva, àlbum, llibre de vacances, fotos...) 
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 DISPOSICIONS FINALS 

 Aquest document  entra en vigor un cop es comunica al Consell Escolar i és aprovat pel 

Director/a. 

No és un document estàtic, pot ser modificat, ampliat o revisat. A principi de curs es farà 

un Claustre per informar-ne i per estudiar la seva validesa en tots els seus punts.  

Poden sol·licitar-ne modificacions una tercera part dels membres del Consell Escolar, el 

Claustre de Mestres i la Junta Directiva de l'AFA. 

En cas de que s’hagi de fer modificacions, es farà mitjançant una Comissió amb 

representació de tots els estaments de la comunitat educativa. 

Es penjarà a la web de l’escola i s’informarà en les reunions d’inici de curs, convidant a fer 

una lectura acurada.  


