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Resolució de la directora del centre educatiu escol a Mil·lenari, de 
Cardedeu, per la qual aprova les Normes d’Organitza ció i 
Funcionament (NOF) . 
 
Com a directora del centre escola Mil·lenari de Cardedeu, i en aplicació 
de les competències que estableix l’article 132 de la Llei Orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 
8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, 
d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 2018 per la qual s’aproven 
els documents per a l’organització i gestió de centre, i d’acord amb el 
parer del Consell Escolar, segons consta a l’acta de la sessió de data 20 
de febrer de 2017, 
 
RESOLC: 

1. Aprovar les Normes d’Organització i Funcionament (NOFC). 
2. Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar del Centre i 

donar-la a conèixer a tota la comunitat educativa. Així mateix, 
aquest projecte estarà a disposició de l’Administració educativa. 
 

Cardedeu, 29 de gener de 2019 
La directora,  
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PREÀMBUL 
 
La necessitat de dotar d'unes normes de règim intern deriva de: 
 
a. haver de concretar l'estructura i el funcionament del centre, en tots els seus 
àmbits, i, 
b. haver de regular la convivència en el si del centre, de tots els membres i sectors 
de la comunitat educativa. 
 
Igualment, desenvolupar els articles de la Llei d’Educació de Catalunya (a partir del 
capítol V) i del Decret d’Autonomia de Centre, on expressen que el reglament de 
règim interior ha de recollir - en el marc dels projectes educatiu i curricular - els 
aspectes relatius al funcionament intern del centre en allò no específicament previst 
a l'ordenament normatiu general.  
 
Contindrà la concreció en regles i normes, els drets i deures dels alumnes i 
l'organització del funcionament dels recursos humans, materials i funcionals. 
 
El procediment d'elaboració ha partit del recull sistemàtic de normes en vigor i, per a 
les franges d'autonomia, el claustre de professors ha aportat criteris i directrius a 
l'equip directiu, que l'ha elaborat i ha efectuat la proposta d'aprovació al consell 
escolar.  
 
Així mateix el text aprovat es dipositarà als Serveis Territorials del Maresme -Vallès 
Oriental 
 
Aquest reglament s'elabora amb vocació d'aplicació a tots els òrgans del centre, per 
a tots els seus membres i sectors i per a totes les activitats que es portin a terme 
amb independència del lloc on s'executin. 
 
Es revisarà cada tres anys i, si s’escau, s’actualitzarà el seu contingut. En seran 
partícips el claustre i s’aprovarà al consell escolar. 
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0. TÍTOL PRELIMINAR 
 
Nom del centre i localització :  
 
Escola Mil·lenari de Catalunya. 
Carrer Verge del Pilar, 8 
Cardedeu (Vallès Oriental) 
 
Titularitat : Pública 
 
Ensenyaments que ofereix,  2n Cicle de l’Educació Infantil i l’Educació Primària 
 
Àmbit d'aplicació : la Comunitat Educativa del centre 
 
L'aprovació i entrada en vigor del present reglament de règim interior en el centre 
comporta l'obligació comunitària de respectar les normes que conté. 
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1. TÍTOL PRIMER: ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

 

Òrgans de govern unipersonals 
 
Els òrgans unipersonals de direcció són el director o directora, el secretari o 
secretària, el cap o la cap d’estudis. Aquests òrgans unipersonals integren l’equip 
directiu, que és l’òrgan executiu de govern del centre i que treballa d’una manera 
coordinada en el compliment de les seves funcions. 
 

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. 
4. El director o directora pot delegar en els membres de l’equip directiu les funcions 
establertes a la normativa corresponen. 
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. 
Substitució temporal de membres de l’equip directiu dels centres públics 
8. El funcionari o funcionària docent d’un centre públic que, d’acord amb el que 
s’estableixi per reglament, sigui nomenat temporalment per substituir la baixa del 
titular o la titular d’un òrgan unipersonal de direcció o coordinació del centre té, per la 
durada del nomenament, els mateixos drets i les mateixes obligacions que té el 
titular o la titular de l’òrgan. 
 

La direcció del centre 
Funcions i atribucions: 
1. Correspon a la direcció l'exercici de les funcions de representació, de direcció i 
lideratge pedagògics, de lideratge de la comunitat escolar, d'organització, 
funcionament i gestió del centre i de cap del personal. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola  Mil·lenari  
 
 

 
8/60 

2. Les funcions de la direcció s'exerceixen en el marc reglamentari de l'autonomia 
dels centres públics i comporten l'exercici d'un lideratge distribuït i del treball en 
equip. 
3. Consideració d'autoritat pública. La direcció, en l'exercici de les seves funcions, té 
la consideració d'autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus 
informes i d'ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el 
contrari. Així mateix, en l'exercici de les seves funcions, la direcció és també autoritat 
competent per defensar l'interès superior de l'infant. 
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. 
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 i presentar propostes. 
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. 
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: 
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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. 
 

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. 
2. Correspon al o a la cap d'estudis exercir les funcions que li delegui 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. 
3. El o la cap d’estudis és responsable de coordinar i gestionar el currículum del 
centre. 
4. El o la cap d'estudis substitueix el director o directora en cas d'absència, malaltia o 
vacant. 
5. Delegarà en els coordinadors actuacions concretades i acordades en el Pla 
General de Centre i el Projecte de Direcció. 
 

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  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. 
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 del centre que així ho estableixin. 
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Òrgans de govern col·legiats 
 
El consell escolar i el claustre del professorat són òrgans col·legiats de participació 
en el govern del centre. 
 

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. 
 

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. 
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. 
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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. 
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i 
conèixer l’evolució del rendiment escolar. 
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 
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. 
 
 

Òrgans unipersonals de coordinació 
 
Els òrgans unipersonals de coordinació reben de la direcció els encàrrecs de 
funcions de coordinació adients a les necessitats del centre derivades de l’aplicació 
del projecte educatiu, entre les quals hi ha la coordinació d’equips docents. Estaran 
nomenats per l’equip directiu. El seu càrrec tindrà una vigència prolongada sempre 
que hi estiguin d’acord ambdues parts i els indicadors d’avaluació siguin positius en 
el desenvolupament de la seva tasca.  
De l’exercici de les seves funcions responen davant de l’equip directiu. 
1. La coordinació del personal docent del centre 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) Coordinar, fer el seguiment i recollir els resultats de les actuacions a partir dels 
indicadors dissenyats en el pla general de centre. 
e) Aquelles altres que 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. 
3. El centre disposa d’una coordinació de cicle, una coordinació informàtica, una 
coordinació de riscos laborals i una coordinació lingüística. 
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Coordinació d'informàtica 
Són funcions del coordinador d'informàtica : 
a. Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i optimització 
dels recursos informàtics i per adquirir-ne de nous. 
b. 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'Ensenyament. 
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 director dl'escola li encomani en relació amb els recursos 
informàtics i telemàtics o que li pugui atribuir el Departament d'Ensenyament. 
 

Coordinació lingüística 
Són funcions del coordinador lingüístic : 
a. Assessorar l'equip directiu en l'elaboració del projecte lingüístic. 
b. Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en l'elaboració del projecte 
curricular del centre, d'acord amb els criteris establerts en el projecte lingüístic. 
c. Assessorar l'equip directiu en la programació de les activitats relacionades amb la 
concreció del projecte lingüístic inclòs en la programació general del centre i 
col·laborar en la seva realització. 
d. Organitzar els seminaris i cursos necessaris per a la normalització lingüística en 
funció de les peticions i necessitats del professorat del centre. 
e. Aquelles que el director del centre li encomani en relació amb el projecte lingüístic 
o que li pugui atribuir el Departament d'Ensenyament. 
 

Coordinació de prevenció de riscos laborals 
Són funcions del coordinador de prevenció de riscos laborals: 
a. Promoure i coordinar, segons les directrius i objectius de la direcció del centre i la 
guia de la secció de prevenció de riscos laborals dels serveis territorials, les 
actuacions en matèria de salut i seguretat del centre. Així mateix, promoure l'ús dels 
equips de treball i protecció i fomentar l’interès i la cooperació de les treballadores i 
treballadors en l’acció preventiva. 
b. Promoure, molt especialment, les actuacions preventives bàsiques, com l’ordre, la 
netedat, la senyalització i el manteniment general, i efectuar-ne el seguiment i 
control. 
c. Col·laborar en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre, 
atenció a queixes i suggeriments i registre de dades. 
d. Col·laborar en les implantacions del pla d’emergència i en les actuacions que se’n 
deriven. 
e. Col·laborar en les revisions periòdiques dels llocs de treball. 
f. Coordinar la formació de les treballadores i treballadors del centre dins d’aquest 
camp. 
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g. Col·laborar amb el claustre per al desenvolupament, dins del currículum de 
l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos i d’estils de vida saludables. 

Coordinació de cicle 
Són funcions dels coordinadors de cicle : 
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 
cap d'estudis. 
b. Fer propostes a l'equip directiu per a l'elaboració del pla d'avaluació interna. 
c. Col·laborar amb l'equip directiu en l'aplicació del pla d'avaluació interna del centre. 
d. Elaborar la proposta de calendari de reunions del cicle 
e. Estructurar els mecanismes de traspàs/recull d'informació juntament amb el cap 
d'estudis 
i la resta de coordinadors. 
f. Convocar les reunions del seu cicle, presidir-les, fer el resum escrit dels temes 
tractats, 
donar-lo a conèixer al cap d'estudis, i fer-ne el seguiment. 
g. Formar part de l'equip de coordinació pedagògica i ser el portaveu en el seu cicle. 
h. Mantenir actualitzat l'inventari del material del cicle, fer-se càrrec de les comandes 
i de la seva actualització i conservació en col·laboració amb l'equip de mestres. 
i. Fer les diligències necessàries per gestionar les activitats que s'organitzin a nivell 
de cicle. 
j. Encarregar-se, juntament amb l'equip directiu, de la difusió i del compliment de les 
disposicions del reglament de règim interior en el seu cicle. 
 

Equip de cicle 
Està format per tots els mestres que imparteixen docència als alumnes d’un mateix 
cicle. 
Són funcions dels equips de cicle : 
a. Coordinar l'organització i el desenvolupament dels ensenyaments propis del cicle 
en l'escola, com a criteri prioritari. 
b. Proposar al director el nomenament del coordinador del cicle. 
c. Formular propostes relatives als projectes educatiu i curricular del centre i a llur 
programació general. 
d. Portar a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes, constituïts en 
comissions d'avaluació presidida pel cap d'estudis, per a l'avaluació i promoció dels 
alumnes que finalitzen un cicle. 
e. Aportar a l'equip directiu propostes per a l'elaboració del pla d'avaluació interna 
del centre. 
f. Col·laborar en l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció 
d'ensenyament. 
g. Revisar de forma periòdica i sistemàtica els diferents aspectes del segon nivell de 
concreció i les unitats didàctiques de les àrees i els eixos transversals. 
h. Harmonitzar la metodologia i l'avaluació que s'ha d'emprar en el cicle, d'acord amb 
els criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els resultats. 
i. Fer el seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge dels diferents grups 
d'alumnes , 
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especialment dels aspectes relacionats amb l'atenció a la diversitat de necessitats 
dels alumnes, i en concret dels alumnes amb necessitats educatives especials i/o 
dificultats d'aprenentatge. 
j. Planificar, analitzar i revisar els agrupaments d'alumnes, els processos de 
recuperació i l'atenció individualitzada, i els recursos esmerçats. 
k. Harmonitzar el pla d'acció tutorial i l'orientació dels alumnes i el traspàs 
d'informació a les 
famílies d'acord amb els criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els 
resultats. 
l. Fer operatius en el cicle tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i 
funcionament dels ensenyament en el cicle : sortides, celebracions, activitats 
complementàries, etc. 
m. Coordinar-se amb els professionals de suport que intervenen en el procés 
educatiu dels alumnes del cicle 
n. Afavorir l'intercanvi d'experiències i valoracions entre els membres de l'equip i 
també amb membres d'altres equips del centre o d'altres centres. 
o. Plantejar al claustre les propostes de formació permanent del professorat 
vinculades als interessos i necessitats del cicle i amb implicació a nivell de centre. 
p. Col·laborar amb el cap d'estudis en l'elaboració els horaris de les activitats dels 
alumnes, tenint en compte els recursos humans i materials disponibles i d'acord amb 
criteris pedagògics. 
q.Organitzar i elaborar el projecte interdisciplinari del centre. 
r. Totes aquelles que relacionades amb els processos organitzatius del cicle, així 
com les que d'acord amb la funció general, l'equip directiu li vulgui encomanar. 
Els equips de cicle són coordinats pel corresponent coordinador de cicle sota la 
supervisió del cap d'estudis. 
 
Funcionament dels equips de cicle 
Els equips de cicle es reuneixen habitualment un cop per 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. 
La convocatòria de les reunions correspon el coordinador, el qual la trametrà a cada 
un dels membres del cicle amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores. 
De cada sessió el coordinador en deixarà un resum escrit a la llibreta del cicle, fent-
hi constar la indicació de persones que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i 
de temps en què s'han tingut, els punts de l'ordre del dia i el contingut dels acords 
presos. 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 cap d'estudis i passarà a formar part 
de la documentació general del centre. 
 

Equips intercicles 
S’organitzaran de tres a cinc reunions a l’any intercicles per vetllar de la cohesió de 
la línia pedagògica i organitzativa del centre. 
 
Tipus 
● Educació Infantil i Cicle Inicial grup A 
● Cicle Inicial grup B i Cicle Mitjà grup A 
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● Cicle Mitjà grup B i Cicle Superior 
 
Funcions dels intercicles 
Unificar i revisar els diferents aspectes del currículum. 
Unificar i revisar aspectes relacionats amb els hàbits de treball i comportament. 
 

Comissions de coordinació 
Aquests comissions estaran coordinades per un membre de l’equip directiu que 
nomenarà un responsable. 

1.Comissió d’atenció a la diversitat 
La seva funció és dissenyar i fer el seguiment de les mesures i programes que es 
duguin a terme per atendre les necessitats educatives de l’alumnat. 

2. Comissió social 
Preveu, coordina i planifica actuacions amb els alumnes i les famílies amb risc 
d’exclusió social. 

3. Comissió de convivència 
Estableix procediments en la correcció de faltes perjudicials per a la convivència. Media en 
els conflictes, si s’escau. 
 
 

Les tutories 
 
1. La tutoria i l’orientació de l’alumnat és part de la funció docent. Tot el professorat 
del claustre 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 de la seva orientació educativa. 
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 
4) El professorat adscrit a l’Educació Infantil i Primària exercirà la tutoria en les 
classes respectives. 
5) El professorat especialista, a més a més d’impartir la seva especialitat, podrà dur 
una tutoria. Es seguirà la normativa vigent, tot prioritzant les necessitats reals de 
l’escola. El professorat de música no serà responsable de cap tutoria. 
6) El tutor o tutora ha de vetllar per l’assoliment dels nivells mínims de cada curs 
elaborats per als cicles i aprovats pel claustre. 
7) El tutor o tutora és responsable de la recerca de material de reforç per tal de 
millorar els objectius, consultant i utilitzant el material elaborat per l’escola. 
8) La tutoria ha d’estar en contacte permanent amb la resta dels membres de l’equip 
pedagògic del cicle. 
9) El tutor o tutora haurà de buscar estratègies per a la resolució dels conflictes que 
alterin la convivència, tot notificant a l’equip directiu el fet i la mesura presa. 
10) Les activitats complemèntaries seran organitzades des de la tutoria. 
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11) La tutoria tindrà relació directa amb les famílies, convocant una reunió a 
començament del curs i entrevistes personals on dedicarà una hora quinzenalment. 
12) El tutor o tutora és responsable de l’actualització, control i custòdia de les dades 
dels seus alumnes en el marc de les  tasques que li són assignades. 
13) El tutor o tutora vetllarà perquè l’aula estigui oberta i/o tancada a les hores 
d’entrada i sortida. Controlarà també les activitats dels alumnes dins l’aula els dies 
de pluja durant l’esbarjo, així com l’alumnat que resti dins l’aula un cop finalitzat 
l’horari lectiu. 
14) En cas de trasllat i acompanyament d’alumnat accidentat, en absència de la 
família, el tutor actuarà per delegació davant els serveis mèdics. 
 

Els mestres especialistes 
 
Són mestres especialistes el d'educació especial, el de música, el d'educació física, i 
el de llengua estrangera. 
 

Especialistes d'educació especial 
1 Els mestres especialistes d'educació especial centraran la seva intervenció en els 
àmbits següents : 
a. Atendre els alumnes amb necessitats educatives especials 
b. Prioritzar l'atenció dels alumnes que presenten disminucions greus i permanents 
c. Prioritzar l'atenció dels alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge i 
mancances degudes a la situació sociocultural de les famílies. 
d. Participar en l'elaboració d'adaptacions curriculars, conjuntament amb els mestres 
tutors i amb la col·laboració de l'EAP. 
2 L'atenció als alumnes per part dels mestres especialistes en educació especial es 
podrà dur a terme de diferents formes , no necessàriament excloents : 
a. Col·laborar amb els mestres tutors en l'elaboració de materials específics i/o 
adaptats. 
b. Intervenir dins l'aula ordinària, conjuntament amb el tutor, per oferir una atenció 
més individualitzada als alumnes que ho requereixin. 
c. Intervenir en situacions escolars de treball individual o de petit grup fora de l'aula 
ordinària. 
 

Especialistes de música 
1 Els especialistes de música exercirà les funcions següents, en l'ordre de prioritats 
que s'indiquen: 
a. Coordinar les activitats curriculars musicals del centre, fins i tot en aquells cicles 
en què no sigui preceptiva la seva intervenció directa com a docent. 
b. Impartir les classes a l'educació infantil i primària, atenent a les dedicacions 
horàries establertes. 
2 Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter 
d'especialista, es dedicaran a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre. 
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Especialistes d'educació física 
1 L'especialista d'educació física exercirà les funcions següents, en l'ordre de 
prioritats que s'indiquen: 
a. Coordinar les activitats curriculars de l'educació física del centre. 
b. Impartir les classes a l'educació primària. 
En qualsevol cas, s'han d'atendre les dedicacions horàries establertes per a aquesta 
etapa, de manera que, si l'especialista no pot impartir amb intervenció directa totes 
les hores destinades a l'àrea, haurà d'assessorar i supervisar convenientment el 
mestre no especialista que s'encarregui de les hores restants. 
2 Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter 
d'especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre. 
 

Especialistes de llengua estrangera 
1 L'especialista de llengua estrangera exercirà les funcions següents, en l'ordre de 
prioritats que s'indiquen: 
a. Impartir la docència de la primera llengua estrangera a primària, conjuntament 
amb els mestres amb titulació de coneixements adients per impartir idiomes. 
b. Atendre, quan el centre n’ofereixi, la docència de la segona llengua estrangera. 
2 Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter 
d'especialista, especialment les corresponents al desplegament del projecte 
lingüístic, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre. 
 

Comissions 
 
L’escola s’organitza a través de comissions. L’equip directiu designarà un 
responsable de cada comissió. Les seves funcions seran: 
1. Convocar les reunions 
2. Controlar, recollir i arxivar el material que s’elabori 
3. Distribuir tasques 
4. Trametre els acords al/la cap d’estudis 
 

Comissions curriculars 
Els seus objectius són: 
a. Adequar, concretar i actualitzar les competències bàsiques a través de les àrees 
curriculars. 
b. Concretar i prendre acords dels objectius, continguts, processos metodològics i 
criteris d’avaluació. 
c. Organitzar i elaborar el projecte interdisciplinari de centre. 
 

Comissions funcionals 
Són comissions funcionals: la de biblioteca, informàtica i ludoteca. 
Els seus objectius són 
● Organitzar i dinamitzar els recursos del centre 
● Mantenir i actualitzar els recursos i els espais 
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Comissions de festes 
El centre organitzarà tres festes generals al llarg del curs. Es crearà una comissió 
reponsable de cadascuna d’elles. 
Els seus objectius són: 
● Planificar i preparar el material 
● Informar al claustre de les actuacions programades 
● Recollida del material un cop finalitzada la celebració 
 

L’Alumnat 
 

1. Matriculació 
1. Es portarà a terme tot el procés de preinscripció i matriculació de l’alumnat tal 

com marca el dret vigent i les instruccions emeses per la comissió 
d’escolarització. 

2. Les famílies hauran de comunicar al professorat i a la secretaria del centre les 
malalties que pateixin els seus fills. 

3. L’alumnat que inicia P3 durant a terme una entrada esglaonada en grups reduïts i 
només en horari de matí durant els tres primers dies. El tercer dia l’entrada serà a 
les 9.15h. 

4. Un cop finalitzat el procés de matriculació, s’admetrà alumnat fora de termini si hi 
ha vacants, en cas contrari es derivarà a l’Oficina Municipal d’Escolarització 
perquè la Comissió d’Escolarització els assigni una plaça en el municipi. 

 

2. Adscripció 
L’alumnat matriculat nou s’adscriurà en el nivell que el correspongui segons consti 
en el seu historial acadèmic. 
L’escola pot adscriure a l’alumnat de nova incorporació al centre en un altre curs 
previ acord de la Comissió d’Atenció a la Diversitat, l’assessora LIC i l’EAP. 
 

3. Promoció i repetició 
1. L’alumnat només podrà romandre un any al llarg de l’Educació Primària en 

qualsevol dels tres cicles. 
2. L’alumnat de l’Educació Infantil no podrà romandre un any més en aquest cicle, 

sense perjudici de les modificacions curriculars individuals que autoritzi el 
Departament d’Educació. 

3. La incorporació al cicle inicial de l’Educació Primària estarà supeditada al 
compliment dels 6 anys durant l’any natural. 

4. Qualsevol repetició estarà supeditada a les vacants del nivell i al conjunt del grup-
classe. 

5. Es valorarà la necessitat de repetició si l’alumne/a ha patit una situació particular i 
temporal, l’esforç i implicació, així com la capacitat de l’alumne/a i/o de la família. 
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6. L’Equip Docent valorarà la necessitat de repetició de alumnat. Si els pares o tutors 
legals no hi estiguessin d’acord, l’alumne/a promocionarà al nivell següent sense 
l’assoliment de les competències i per tant amb una avaluació global negativa. Si 
en la valoració no es considera adient una repetició sol·licitada pels pares o 
tutors, l’alumnat promocionarà de nivell. 

 

4. Organització pròpia de l’alumnat 
Els alumnes tenen dret a participar en el funcionament i la vida del centre. 
Aquesta participació es concreta en: 
a) Els delegats de classe 
b) El consell de delegats 
 

Els delegats de classe 
A cada grup-classe, a partir del 2n curs de l'educació primària, els alumnes 
elegeixen entre ells, per votació, un representant o delegat de classe. La durada de 
la representació és un curs escolar. 
Són funcions dels delegats de classe: 
a) Rebre informació d'interès general que afecti el funcionament del grup. 
b) Comunicar assumptes de l'interès del grup relatius a la convivència i la vida de 
l'aula al professorat a través del tutor. 
c) Recollir l'opinió dels seus companys en temes d'interès general o quan siguin 
consultats 
per algun òrgan del centre. 
d) Proposar temes per a l'elaboració de l'ordre del dia de les assemblees de classe i 
ajudar 
a redactar els resums dels temes tractats. 
e) Representar el grup en la vida escolar durant el curs acadèmic. 
f) Formar part del consell de delegats. 
 

El consell de delegats 
El consell de delegats és format per delegats de classe. Es renova, conseqüentment, 
cada curs acadèmic i s’elegeix els primer mes del curs. 
A aquest efecte, el consell de delegats es reuneix com a mínim un cop al trimestre 
sota la presidència i coordinació del cap d'estudis. D'aquestes sessions s'aixeca la 
corresponent acta. 
Són funcions del consell de delegats: 
a) Representar als alumnes del seu grup-classe. 
b) Efectuar propostes als diferents òrgans del centre en temes que afectin 
directament 
l'interès de l'alumnat. 
c) Col·laborar en l'organització d'activitats, de caràcter especial, generals del centre. 
d) Informar els respectius grups-classe de qüestions generals que siguin del seu 
interès i que afectin la vida del centre. 
e) Altres que se l’encomani. 
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Professorat 

La funció docent 
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:  
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. 
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. 

Adscripció 
En finalitzat el curs escolar, si és possible o al començament del següent, s’adscriurà 
al professorat a cada nivell, d’acord amb el procediment legal establert. 
L’adscripció serà competència de la directora que valorant les possibilitats i 
necessitats del centre seguirà el següents criteris: 
a) La continuïtat dels equip docents: per cicles i especialitats 
b) La possibilitat de promocionar al professorat tutor conjuntament amb l’alumnat al 
llarg del cicle (màxim dos anys) 
c) La implantació del model educatiu i les exigències específiques del Projecte 
Educatiu. 
d) L’atenció a la diversitat i a les característiques del diferents grups-classe. 
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Professionals d’atenció educativa i personal d’admi nistració i 
serveis 
 
1. Els centre disposa de professionals d’atenció educativa, que han de tenir la 
titulació, la qualificació i el perfil professionals adequats, per a complementar 
l’atenció educativa als alumnes, en funció de les necessitats del centre, i donar 
suport al desenvolupament del projecte educatiu del centre, coordinadament amb els 
docents. 
2. El personal d’administració i serveis i els professionals d’atenció educativa al 
servei del centre han d’ajustar l’exercici de llur professió al que estableixen la 
normativa laboral i la resta de normativa aplicable.  
 

Auxiliars d'administració o administratius 
Les seves funcions als centre són: 
• La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes 
• La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, historials 
acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències... 
• La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre. 
 

Tècnics i tècniques especialistes en educació infan til 
El tècnics i tècniques especialistes en educació infantil col·laboren amb els mestres 
tutors del primer curs del segon cicle de l'educació infantil en el procés educatiu de 
l’alumnat, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a 
les necessitats bàsiques dels infants. 
Correspon al tècnic o tècnica especialista en educació infantil: 
• Participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 
aprenentatge: organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al 
desenvolupament de les sessions. 
• Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 
aprenentatge d’hàbits d’autonomia de l’alumnat. 
• Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor/a. 
• Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. 
• Participar en processos d’observació dels infants. 
 
Els tècnics especialistes en educació infantil han de participar en les reunions del 
cicle i de nivell i en les activitats de formació que es realitzin relacionades amb les 
seves funcions i poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre en la 
presència del tutor/a. 
Així mateix, poden participar en les reunions del claustre, amb veu i sense vot, i ser 
electors i elegibles de personal d'administració i serveis al consell escolar del centre. 
 

Personal de la consergeria 
Correspon al/a la  conserge/ja les tasques següents: 
✴ Atendre i informar al públic personalment i telefònica controlant els accessos a les 
dependències del centre. 
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✴ Controlar l’estat general, els consums i les possibles incidències a les 
dependències del centre donant compte de les que es produeixin segons els 
procediments establerts. 
✴ Executar reparacions de conservació d’electricitat, lampisteria i fusteria. 
✴ Vetllar per l’acompliment de les tasques de neteja de les instal·lacions i 
manteniment del jardí. Fer actuacions puntuals. 
✴ Procedir a l’obertura i al tancament de les portes i de les instal·lacions segons 
l’horari establert. 
✴ Custodiar les claus del centre que li siguin confiades per l’equip directiu. 
✴ Realitzar les tasques administratives auxiliars que se li encarreguin: notificació, 
reprografia, canalització de la correspondència, etc. 
✴ Altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes. 
 
 

Altre personal 
 
L’AMPA pot contractar personal que intervindrà a l’aula donant suport al professorat 
tutor d’Educació Infantil i a l’Educació Primària.  

1. Personal de suport a l’Educació Infantil 
1. Col·laboren amb els mestres tutors del primer curs del segon cicle de l'educació 
infantil en el procés educatiu de l’alumnat, principalment en el desenvolupament 
d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. 
2. Participen en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 
aprenentatge: organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al 
desenvolupament de les sessions. 
3. Col·laboren en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 
aprenentatge d’hàbits d’autonomia de l’alumnat. 
4. Duen a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor/a. 
5. Col·laboren en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. 
6.Participen en processos d’observació dels infants. 
 

2. Personal de suport per a la primària 
1. Col·laboren amb els mestres tutors en el procés educatiu de l’alumnat, 
principalment en el procés de lectoescriptura i en el pla lector. 
2. Participen en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 
aprenentatge en petits grups 
3. Duen a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor/a. 
4. Es centraran en l’alumnat del cicle inicial de l’Educació Primària 
 

3. Personal del pavelló municipal d’esports 
Són personal contractat per Patronat d’Esports de l’Ajuntament que es regeix per la 
seva pròpia normativa. 
Imparteixen dues sessions anuals a l’alumnat de P5 fins a sisè curs a les 
instal·lacions esportives municipals. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola  Mil·lenari  
 
 

 
23/60 

L’alumnat desplaçat al pavelló municipal serà acompanyat per un mestre del centre i 
un monitor. 
Organitzen una activitat esportiva anual conjuntament amb els altres centres amb els 
alumnes de primària. 
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2. TÍTOL SEGON : DRETS I DEURES 
 
1. Tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret a una bona convivència i 
el deure de facilitar-la. 
2. Les regles de convivència als centres educatius s’han de basar genèricament en 
els principis democràtics i específicament en els principis i normes que deriven 
d’aquesta llei. 
 

1. L’alumnat  

Drets dels alumnes 
1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una 
educació integral i de qualitat. 
2. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació 
orgànica del dret a l’educació, tenen dret a: 
a) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats. 
b) Accedir a la formació permanent. 
c) Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme 
d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment. 
d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal. 
e) Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació. 
f) Ésser educats en la responsabilitat. 
g) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits 
de diàleg i de cooperació. 
h) Ésser educats en el discurs audiovisual. 
i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació. 
j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment 
pugui donar lloc a situacions de desemparament. 
k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 
l) 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. 
 

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: 
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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. 
 

Convivència 

Principis generals 
La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la convivència, 
vincula individualment i col·lectivament els membres de la comunitat educativa del 
centre. 
La resolució de conflictes, que s’ha de situar en el marc de l’acció educativa, té per 
finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. 
Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s’han d’ajustar als 
principis i criteris següents: 
a) Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han d’assegurar el 
compliment dels deures dels afectats. 
b) Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima 
pertorbació per a l’alumnat i el professorat. 
c) Han d’emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. 
Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar proporció amb 
els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu. 
Les mesures correctores i sancionadores han d’incloure, sempre que sigui possible, 
activitats d’utilitat social per al centre educatiu. 
 

Mediació 
La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que 
es puguin produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts 
en conflicte perquè puguin arribar per si mateixes a un acord satisfactori. 
La coordinadora de cohesió social formarà a l’alumnat de 5è i 6è per desenvolupar 
les tasques de mediació. 
Des del centre ha elaborat un projecte de mediació que recull totes les actuacions 
previstes. 
 
La comissió de convivència i mediació 
Dins el projecte de convivència, s’ha elaborat un projecte de mediació i resolució de 
conflictes a l’educació infantil i primària per a tota la comunitat educativa. És un 
procés previ i/o paral·lel a les normes de funcionament, a través d’un treball, 
organització i conjunt que obre diferents processos: 
a) L’acció tutorial 
b) L’educació emocional 
c) La mediació  
En els cursos d’Educació Infantil, Cicle Inicial i tercer de primària el treball de valors i 
relacions socials a través de jocs, contes i dinàmiques de grup a les tutories; per 
introduir la mediació entre iguals i no iguals a partir de 4t, 5è i 6è. (Veure projecte de 
mediació) 
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Mesures correctores i sancionadores 
L’aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes 
comeses per l’alumnat que afectin la convivència, establertes a la Llei d’educació, a 
les normes d’organització i funcionament del centre i, en el seu cas, en la carta de 
compromís educatiu s’ha d’inscriure en el marc de l’acció educativa i té per finalitat 
contribuir a la millora del seu procés educatiu. Sempre que sigui concordant amb 
aquesta finalitat, la mesura correctora ha d’incloure alguna activitat d’utilitat social 
per al centre. 
Tenen consideració de faltes: 
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces o humiliacions a altres 
membres de la comunitat educativa, el deteriorament de llurs pertinences i els actes 
que atemptin contra llur intimitat o llur integritat personal. 
b) L’alteració del desenvolupament normal de les activitats del centre, el 
deteriorament  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 d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 
e) L’alteració de la comunicació entre la família i l’escola. 
 
Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes, s’han de 
tenir en compte els criteris següents: 
a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat. 
b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 
c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i 
de la resta de l’alumnat. 
d) L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de 
la carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de 
manera compartida. 
e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona. 
f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen 
Circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l ’actuació de l’alumnat 
a) Reconeixement espontani. 
b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència. 
c) Petició d’excuses en els casos d’injúries o alteracions del desenvolupament 
d’activitats. 
d) Manca d’intencionalitat. 
e) Si s’ha establert un protocol de mediació. 

Circumstàncies que poden agreujar la gravetat de l’ actuació de l’alumnat 
a) Actes que atemptin contra la no discriminació per raó de raça, sexe, religió o 
circumstàncies personals i socials. 
b) Danys, injúries o ofenses a companys d’edat interior o de nova incorporació. 
c) Premeditació i reiteració. 
d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 
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Garanties i procediment en la correcció de faltes l leument perjudicials per a la 
convivència 
S’entenen com a faltes lleus aquelles  que no  són premeditades ni reiteratives 
● Amonestació verbal 
● Privació del temps d’esbarjo 
● Comunicació a la família 
● Actuació d’utilitat social al centre amb finalitat educativa 
● Canvis de nivell o de grup-classe de forma puntual. 
● Reposició del material sostret o d’un import simbòlic com a mesura educativa.   
● Aplicació de mesures acordades per la comissió de convivència, si s’escau. 
● Per regular l’aplicació de les sancions, el tutor o tutora intervindrà com a 

mediador. 
S’han establert un seguit de gradació de sancions que en diem amonestacions 
(acumulació de 3 faltes d’actitud o de 10 faltes de deures i material): 
● La primera amonestació implica quedar-se sense 2 patis o quedar-se al centre de 

16.30 a 17h. 
● La segona amonestació, sense sortida escolar, treball de neteja o social al centre. 
● La tercera amonestació. es reuneix la comissió de convivència del centre per 

decidir l’actuació a realitzar. 

Garanties i procediment en la correcció de faltes g reument perjudicials de la 
convivència 
S’entenen com a faltes greus aquelles  que són premeditades o reiteratives 
1. Amonestació per escrit, comunicada als pares.  
2. L’advertiment constarà en l’expedient personal de l’alumne/a, en format 

d’informe, un de la persona tutora i un altre del professorat a càrrec del grup 
deixant constància dels fets i de les mesures correctores. Al final de l’etapa es 
decidirà si consta definitivament. 

3. Realització de tasques que contribueixen a la reparació dels danys materials 
causats o altres tasques que siguin d’utilitat al centre.  

4. Per sostracció de materials o bens, estaran obligats a restituir el que s’hagi 
sostret o abonar l’import corresponent. La responsabilitat civil correspondrà als 
pares o tutors de l’alumne/a. 

5. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del 
centre per un període màxim d’un mes. 

6. Canvi temporal de grup per un període màxim d’una setmana. 
7. Suspensió de l’assistència a determinades classes o activitats, per un període no 

superior a cinc dies. 
L’aplicació d’aquestes mesures les durà a terme la directora o la cap d’estudis i per 
delegació la persona tutora.  
La comissió de convivència intervindrà estudiant i programant actuacions de 
mediació per resoldre el conflicte, si s’escau. 

Garanties i procediment en la correcció de faltes m olt greument perjudicials de 
la convivència 
Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre es corregeixen 
mitjançant una sanció de les previstes a l’article 37.3 de la Llei d’Educació.  
1. Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient 
incoat a l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat 
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d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es 
puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix expedient. 
2. La instrucció de l’expedient a què fa referència l’apartat anterior correspon a un o 
una docent amb designació a càrrec de la direcció del centre. A l’expedient 
s’estableixen els fets, i la responsabilitat de l’alumnat implicat, i es proposa la sanció 
així com, si escau, les activitats d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, l’import 
de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat 
afectats per l’actuació que se sanciona. 
3. De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa l’alumnat afectat i 
també els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions 
d’instrucció que es considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de 
resolució, l’instructor o instructora de l’expedient ha d’escoltar l’alumnat afectat, i 
també els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de l’expedient completat 
fins a la proposta de resolució provisional per tal que puguin manifestar la seva 
conformitat amb allò que a l’expedient s’estableix i es proposa o hi puguin formular 
al·legacions. El termini per realitzar el tràmit de vista de l’expedient, de la realització 
del qual n’ha de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini per 
formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més. 
4. Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la resta 
d’alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de 
manera excepcional, una suspensió provisional d’assistència a classe per un mínim 
de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha de 
constar en la resolució de la direcció que incoa l’expedient. Aquesta suspensió pot 
comportar la no-assistència al centre. Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir al centre, 
però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la 
suspensió provisional d’assistència a classe. En tot cas, en la suspensió provisional 
d’assistència a classe, que s’ha de considerar a compte de la sanció, s’han de 
determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període. 
5. Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors 
o tutors legals, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la 
presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials 
corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar  periòdicament 
el consell escolar dels expedients que s’han resolt. Les faltes i sancions a què es 
refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva 
comissió i de la seva imposició. 
6. Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la 
pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes l’escolarització 
obligatòria es procurarà l’acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no 
s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà motivadament 
les raons que ho han impedit. La sanció d’inhabilitació definitiva per cursar estudis 
en el centre, en les etapes obligatòries, ha de garantir a l’alumne/a un lloc escolar en 
un altre centre. El Departament d’Educació ha de disposar el que sigui pertinent 
quan el centre afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de 
l’alumnat en qüestió. 
7. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la 
convivència, l’alumne/a, i la seva família, reconeixen de manera immediata la 
comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica 
directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del 
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reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part de 
l’alumne/a i, del seu pare, mare o tutor o tutora legal. 
 

2. Participació de les famílies en el procés educat iu 
- Es crearan òrgans de participació de les famílies a través dels delegats de classe. 
- Es crearan grups de correu electrònic gestionats per l'AMPA. Els delegats escollits 

i la junta de l'AMPA seran responsables de fer un bon ús d’aquest mitjà de 
comunicació. Els correus seran tramesos amb destinatari ocult. S’utilitzarà 
únicament per aspectes relacionats amb les activitats de l’escola i pròpies del 
curs. En cap cas, es podrà utilitzar per fer campanyes d’àmbit general, publicitat 
privada o un ús que afecti a persones membres de la comunitat educativa. 

Drets 
1. Els pares, mares i tutors legals tenen el deure genèric de respectar els drets i les 

llibertats dels altres membres de la comunitat educativa 
2. Participar en l’elaboració del PEC. 
1. La carta de compromís educatiu, i la corresponsabilització que comporta per a les 

famílies. 
2. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret 

a rebre informació sobre l’evolució educativa de llurs fills. 
3. 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. Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre poden constituir 

associacions. 
5. Les associacions de mares i pares d’alumnes tenen per finalitat essencial facilitar 

la participació de les mares i els pares en les activitats del centre. 
 

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

el caràcter propi del centre. 
2. Participar activament en l’educació de llurs fills. 
3. Contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar. 
4. Els pares, mares i tutors legals tenen un deure de responsabilitat envers els seus 

propis fills, en tant que alumnes del centre. 
5. Els pares col·laboraran amb el centre per a la bona marxa de l'educació dels 

propis fills i assumiran les responsabilitats que els pertoquen. 
6. Els pares han de garantir el dret a l’escolaritat del/s seus fills. En aquest sentit, 

són els primers responsables de vetllar per la seva assistència i puntualitat.  
 

Dret d’associació: L’AMPA 

Els pares dels alumnes tenen garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu i, 
en conseqüència, poden associar-se constituint associacions de pares. 
L’AMPA assumirà, entre d'altres, les següents finalitats: 
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1. Assistir els pares o tutors en tot el que faci al cas respecte a l'educació dels seus 
fills. 

2. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell 
escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats 
complementàries, extraescolars o de serveis. 

3. Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre. 
4. Les associacions de pares d'alumnes poden utilitzar els locals del centre per les 

activitats que els són pròpies. El director del centre facilitarà la integració 
d'aquestes activitats a la vida escolar, tenint en compte el normal 
desenvolupament d'aquesta. 

5. L’AMPA pot utilitzar les cartelleres del centre per a la difusió de la informació 
pròpia. El director del centre els ha de reservar espais en el tauler o sistema 
d’anuncis del centre. 

6. L’AMPA tindrà contactes periòdics amb l’equip directiu del centre (dues reunions 
anuals, al principi i final de curs amb la Junta de l’AMPA). 

7. Les associacions de pares estan regulades pels seus propis estatuts i tenen com 
a referència normativa el Decret 202/1987, de 19 de maig (DOGC núm. 854, de 
19.6.1987). 

8. L’AMPA dinamitzarà i controlarà el projecte de Reutilització de llibres. 
9. Valorarà aquells aspectes de cada curs que es creguin oportuns, com són noves 

propostes i suggeriments, l’organització general i la participació en les activitats 
extraescolars, la cessió del menjador, les aportacions per als nous projectes o 
reposició de material, les col·laboracions amb les diferents comissions i les 
actuacions conjuntes per tal de millorar l’escola. 

10. Promourà la participació d’altres pares en les activitats que organitza l’AMPA, 
a través de les reunions de principi de curs. 

 

3. El professorat 
 
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, 
inclou la transmissió de coneixements, destreses i valors. 
 

Drets dels mestres i els professors en l’exercici d e la funció docent 
Els mestres i els professors, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen els drets 
específics següents: 
a) Accedir a la promoció professional. 
b) Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent. 
c) Participar en les activitats formatives necessàries per a la millora contínua de la 
pràctica docent. 
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Deures 
a) L’assistència puntual i el compliment de l’horari que se li ha encomenat. 
b) El compliment del calendari d’activitats establert a la Programació General de 
Centre. 
c) La participació activa a les reunions dels òrgans de govern o coordinació als que 
estigui adscrit, així com a qualsevol altra reunió convocada per l’Equip Directiu. 
d) El compliment de les funcions pròpies dels càrrecs per als quals sigui elegit. 
e) La responsabilitat dels seus alumnes quan hagin de romandre tant dins com fora 
de l’horari escolar per indicació seva. 
f) 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. 
g) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives 
necessàries per a la millora contínua de la pràctica docent i en cas de no assistir 
vetllar per aconseguir la informació necessària, si aquesta afecta a la línia 
pedagògica del centre. 
h) Exercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i els 
continguts del projecte educatiu. 
 

Absències del professorat 
Les absències del professorat es regiran segons la normativa vigent. Els períodes de 
llicència seran aprovats pels serveis territorials corresponents amb el vistiplau de la 
directora. 
Els permisos es sol·licitaran a la directora del centre, qui farà una valoració prèvia 
sobre el possible perjudici en el desenvolupament de les tasques escolars i aplicarà 
la normativa adient al cas. 
Qualsevol absència imprevista s’haurà de comunicat directament a un membre de 
l’equip directiu. 
Durant l’absència d’un professor o professora, els alumnes al seu càrrec quedaran 
sota la responsabilitat del professorat designat per substituir-lo. Si no hi ha personal 
disponible per substituir, els alumnes afectats es repartiran entre els grups del cicle 
més proper. 
 

4. Professionals d’Atenció Educativa i Personal d’A dministració i 
Serveis 
 
Els professionals d’atenció educativa i el personal d’administració i serveis (auxiliars 
administratius, administratius i personal de consergeria) tenen el dret i el deure de 
participar en la vida del centre, en els termes determinats per la normativa vigent, i 
han de respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre. 
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5. D’altre personal  
 
Personal de suport  
El personal de suport té el dret i el deure de participar en la vida del centre, en els 
termes determinats per la normativa vigent, i han de respectar el projecte educatiu i 
el caràcter propi del centre. 
 
Equip Psicopedagògic Municipal 
L’EPM en el compliment de la seva tasca dins del centre té el dret i el deure de: 
a) Mantenir informat a l’Equip directiu i a la comissió de les seves actuacions. 
b) Assistir a les reunions que es convoquin dins el seu àmbit d’actuació. 
c) Participar en la vida del centre, en els termes determinats per la normativa vigent, i  
respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre 
 

Règim disciplinari per al personal al servei del ce ntre 
 
Com a cap immediat del personal del centre, correspon a la direcció la potestat 
disciplinària en relació amb les faltes lleus comeses pel personal que presti serveis 
al centre, així com les que s'hi corresponen d'acord amb la regulació laboral. 
 

Tipificació de les faltes lleus 
Es consideraran com a faltes lleus: 
a) El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions. 
L’incompliment de les funcions o dels deures i obligacions es produeix per la 
vulneració o la ignorància d’una funció concreta o un deure o una obligació 
assignats. 
b) La lleugera incorrecció envers el públic o el personal al servei de l'Administració. 
c) La manca d'assistència al treball injustificada d'un dia. 
d) L'incompliment de la jornada i l'horari sense causa justificada, si no constitueix 
falta greu. 
e) Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada. 
f) La negligència en la conservació dels locals, del material i dels documents del 
servei, si no causa perjudicis greus. 
g) L'incompliment de les normes relatives a incompatibilitats, si no comporta 
l'execució de tasques incompatibles o que requereixen la compatibilització prèvia. 
h) L'incompliment dels deures i les obligacions del funcionari, sempre que no 
constitueixi falta molt greu o greu. 
 
Algunes conductes tipificades com a falta lleu poden tenir límits poc clars amb la 
mala educació o amb alguns principis deontològics generals, que serien reprovables 
però no sancionables, o amb les faltes greus, de les quals es diferenciaran pel grau 
o per la intensitat o per la mesura del perjudici causat. 
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Sancions que corresponen a les faltes lleus 
Sancions que es poden imposar per faltes lleus: 
● Amonestació. 
● Deducció proporcional de retribucions. 
● Suspensió de funcions, amb pèrdua de retribucions. 
 

Criteris de graduació de faltes i sancions. Respons abilitat disciplinària 
Per graduar les faltes i les sancions, a més d'allò que objectivament hom ha comès o 
omès, actuant sota el principi de proporcionalitat, caldrà tenir en compte: 
a) La intencionalitat. 
b) La pertorbació en els serveis. 
c) Els danys produïts a l'Administració o als administrats. 
d) La reincidència. 
e) La participació en la comissió o l'omissió. 
Aquests criteris poden servir per determinar si una conducta és constitutiva de falta 
lleu o greu. 
S’atribueix responsabilitat disciplinària als autors de la falta i també als inductors i als 
encobridors. Però no participen en el mateix grau en la comissió o l’omissió. 
Les resolucions sancionadores que s'emetin s'han de comunicar als serveis 
territorials corresponents. Contra les resolucions de la direcció del centre es pot 
interposar recurs d'alçada davant la direcció dels serveis territorials del Departament 
d'Ensenyament o, quan correspongui, reclamació prèvia a la via judicial laboral 
davant la Secretaria General del Departament d'Educació. 
 

Faltes greus 
Es consideren com a faltes greus: 
a) L'incompliment de les ordres que provenen dels superiors i les autoritats que 
pugui afectar la tasca del lloc de treball, dins els límits assenyalats per l'article 
108.2.b). 
b) L'abús d'autoritat en l'exercici del càrrec. 
c) La manca de consideració envers els administrats o el personal al servei de 
l'Administració en l'exercici de les seves funcions. 
d) El fet d'originar enfrontaments en els centres de treball o de prendre-hi part. 
e) La tolerància dels superiors respecte a la comissió de faltes molt greus o greus 
dels seus subordinats. 
f) Les conductes constitutives de delicte dolós relacionades amb el servei o que 
causin un dany a l'Administració, als administrats o als companys. 
g) L'incompliment del deure de reserva professional, pel que fa als assumptes que 
coneix per raó del seu càrrec, si causa perjudici a l'Administració o s'utilitza en 
benefici propi. 
h) La intervenció en un procediment administratiu havent-hi motius d'abstenció 
establerts per via legal. 
i) La negativa a acomplir tasques que li són ordenades pels superiors per satisfer 
necessitats de compliment urgent, d'acord amb el que disposa l'article 108.2.b) i 4. 
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j) L'emissió d'informes, l'adopció d'acords o l'acompliment d'actuacions 
manifestament il·legals, si causa perjudici a l'Administració o als ciutadans i no 
constitueix falta molt greu. 
k) El fet de causar danys greus en els locals, els materials o els documents del 
servei. 
l) L'atemptat greu contra la dignitat dels funcionaris o de l'Administració. 
m) L'exercici d'activitats compatibles amb el desenvolupament de les seves funcions 
sense haver obtingut l'autorització pertinent. 
n) La manca de rendiment que afecti el funcionament normal dels serveis, si no 
constitueix falta molt greu. 
o) L'incompliment injustificat de la jornada i l'horari de treball que, acumulat, suposi 
un mínim de deu hores per mes natural. 
p) La tercera falta injustificada d'assistència al treball en un període de tres mesos, si 
les dues anteriors han estat sancionades com a faltes lleus. 
q) Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control d'horaris o a 
impedir que siguin detectats els incompliments injustificats de la jornada i l'horari de 
treball. 
r) La pertorbació greu del servei. 
s) En general, l'incompliment greu dels deures i les obligacions derivats de la funció 
encomanada al funcionari. 
t) La reincidència en faltes lleus. 
 

Faltes molt greus 
Es consideren com a faltes molt greus: 
a) L'incompliment del deure de fidelitat a la Constitució o a l'Estatut en l'exercici de la 
funció pública. 
b) Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, 
opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social. 
c) L'abandonament del servei. 
d) L'adopció d'acords manifestament il·legals que causin perjudici greu a 
l'Administració o als ciutadans. 
e) La publicació o la utilització indeguda de secrets declarats oficials per llei o 
qualificats com a tals. 
f) La falta notòria de rendiment que comporti inhibició en el compliment de les 
tasques encomanades. 
g) La violació de la neutralitat o de la independència polítiques, servint-se de les 
facultats atribuïdes per influir en processos electorals de qualsevol naturalesa i 
àmbit. 
h) L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 
i) L'obstaculització de l'exercici de les llibertats públiques i dels drets sindicals. 
j) La realització d'actes dirigits a coartar el lliure exercici del dret de vaga. 
k) La participació en vagues als qui la tinguin expressament prohibida per la Llei. 
l) L'incompliment de l'obligació d'atendre els serveis mínims que siguin fixats, en cas 
de vaga, per tal de garantir la prestació de serveis que es considerin essencials. 
m) La realització d'actes dirigits a limitar la lliure expressió del pensament, de les 
idees i de les opinions. 
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n) El fet de causar per negligència greu o per mala fe danys molt greus al patrimoni i 
els béns de la Generalitat. 
o) El fet d'haver estat sancionat per la comissió de tres faltes greus en el període 
d'un any. 

Tipus de sancions 
1. Les sancions que es poden imposar són 
 a) Separació del servei. 
 b) Suspensió de funcions, amb pèrdua de retribucions. 
 c) Trasllat de lloc de treball amb canvi de residència. 
 d) Destitució del càrrec de comandament. 
 e) Trasllat de lloc de treball dins la mateixa localitat. 
 f) Revocació del nomenament d'interí. 
 g) Amonestació. 
 h) Deducció proporcional de retribucions. 
 i) Pèrdua d'un a tres graus personals. 
2. La separació del servei, la suspensió de funcions per més  d'un any i menys de sis 
i el trasllat de lloc de treball amb  canvi de residència només es poden imposar per 
faltes molt  greus. 
 3. La destitució del càrrec de comandament i la rescissió del nomenament d'interí es 
poden imposar per faltes greus o molt greus. Les sancions esmentades 
impossibiliten, per un període màxim de tres anys, l'obtenció d'un nou càrrec de 
comandament o d'un nou interinatge, respectivament, en l'Administració de la 
Generalitat. 
4. El trasllat de lloc de treball dins la mateixa localitat i la suspensió de funcions per 
més de quinze dies i fins a un any només es poden imposar per faltes greus. 
5. La suspensió de funcions fins a quinze dies i l'amonestació s'imposen per faltes 
lleus. 
6. La deducció proporcional de retribucions pot ser imposada com a sanció principal 
o accessòria per a les faltes de puntualitat i d'assistència. 
7. La suspensió de funcions per més de quinze dies pot comportar la pèrdua del lloc 
de treball, que ha de ser determinada, en funció de les circumstàncies i de la falta 
comesa, per l'òrgan competent per resoldre l'expedient, a proposta, si s'escau, de 
l'instructor. 
8. El trasllat de lloc de treball comporta la impossibilitat de tornar a concursar, per un 
període màxim de dos anys. 
9. La pèrdua de graus personals s'imposa per faltes greus o molt greus. 
10. No es poden imposar sancions que consisteixin en la reducció de la durada de 
les vacances o una altra minoració dels drets de descans del funcionari o en una 
multa d'havers. La sanció en cap cas no pot comportar violació del dret a la dignitat 
de la persona o d'altres drets fonamentals. 
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3. TÍTOL TERCER: ELS REGLAMENTS ESPECÍFICS 
 

Normes generals per a l’alumnat 
 
Entrades i Sortides 
Matí: l’escola obre a les 9h. a les 9.10h es tanquen les portes. 
Tarda: s’obre a les 15.30 i a les 15.40h es tanquen les portes. 
P3 Durant el mes de setembre, les famílies podran portar i recollir als infants de P3 
per la porta de la classe (entrant per la porta de vidre), per facilitar la seva adaptació 
a l’escola. A partir del mes d’octubre ja hauran de fer la fila a fora. 
P4 i P5. Els nens i nenes entraran sols des de la reixa fins a la porta de vidre, on 
faran fila. 
Els de P5 a les tardes sortiran per la mateixa porta. 
Els P3 els recullen a la classe al migdia. 
Els de P4 al migdia ho faran de la mateixa manera, per la porta de vidre, i a la tarda 
les famílies els recolliran per la porta de la classe. 
Cicle Inicial i Mitjà: entren per la porta principal de l’escola i fan files al rebedor. Els 
cursos de 4t sortiran per la reixa final del passadís a la tarda, excepte si plou.  
Cicle superior: entren al recinte de l’escola per la rampa del gimnàs on fan les files i 
on els van a buscar els mestres. 
Els i les alumnes entraran correctament en fila fins a la classe, acompanyats per als 
mestres tant a les hores d’entrada i sortida, com del pati o a l’arribada del pavelló o 
qualsevol sortida complementària. 
Els dies de pluja intensa, els pares de l’alumnat d’educació infantil podran 
acompanyar als seus fills fins a les portes d’alumini. A primària s’obriran les portes i 
es farà una entrada esglaonada. 
 
Recollida de l’alumnat 
Els pares o tutors legals són els responsables de la recollida dels seus fills. 
En cas que delegin en una altre persona hauran de comunicar-ho al tutor/a. 
Els alumnes de 4t, 5è i 6è sortiran sols del centre. Si la família no ho vol, haurà de 
comunicar-ho al tutor/a. 
Els tutors esperaran amb l’alumnat fins que arribi la família. 
Un cop passats uns 15 minuts, s’avisarà a la família de la situació. Si no és localitza 
a cap familiar, l’alumne/a es deixarà amb la conserge o al servei d’acollida. 
Ai arribades les 18h. No ha aparegut ningú és notificarà a la policia local que se’n 
farà càrrec de l’alumne/a. 
Els pares que vulguin que els germans grans recullin als petits hauran de comunicar-
ho i presentar una autorització signada amb on consti el nom i el DNI. 
S’hauran de respectar les portes de sortida establertes. Per afavorir el correcte 
lliurament de l’alumnat a les seves famílies, no es podrà passar per l’interior de 
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l’edifici per anar a buscar a un altre germà que té assignada una porta de sortida 
diferent. 
Només en el cas de famílies que tenen escolaritzats tres o més fills, s’establirà un 
punt de trobada per als germans on el pare/mare els recollirà. 
 
Assistència al centre 
L’assistència és obligatòria per tot l’alumnat del centre 
Si algun alumne/a té visita amb el metge i ha d’arribar tard, ha d’avisar al tutor o 
tutora el dia abans, si és possible, i portar un justificant del Centre d’Atenció 
Primària. Un cop a l’escola el personal de consergeria es farà càrrec de l’alumne/a i 
l’acompanyarà a la classe.  
Els alumnes que no arribin puntuals reiteradament per causes no justificades hauran 
d’esperar el canvi de  classe per entrar a l’aula sota la tutela de la conserge. 
En cas de no portar justificant, es donarà una nota als pares on costarà l’hora 
d’arribada i que la família haurà de retornar signada. Es considerarà falta 
d’assistència. Si el número de faltes d’assistència supera les deu faltes no 
justificades es notificarà a la Comissió Social. 
Si al llarg del curs un infant ha de sortir en horari escolar per anar al metge o per 
algun altre motiu urgent, caldrà que l’alumne/a sigui recollit per un dels seus tutors 
que hauran de signar una comunicació. Si els pares autoritzen a una altra persona, 
aquests hauran de comunicar-ho prèviament i la persona autoritzada haurà de portar 
una autorització signada per pare o mare i el DNI.  
Recomanem que si algun alumne/a ha de marxar en horari escolar ho faci durant 
l’hora de pati (de 10:30h a 11.00h) per no interferir en el ritme de l’aula. 
En tots els casos caldrà signar una comunicació nominal acompanyada del DNI. 
L’alumnat de 5è i 6è, els pares dels quals prèviament ens ho comuniqui 
telefònicament i presentin l’autorització, podran sortir sols. 

Normes bàsiques de conducta 

A l’espai del migdia, el recinte escolar romandrà tancat a l’alumnat a excepció dels 
que fan ús del menjador. Aquests podran fer ús d’una aula, prèviament assignada, 
de 12,30 a 13,30h sempre que hagi un mestre o responsable. 
Els alumnes no poden estar a les aules o espais escolar, sense el tutor o un mestre 
responsable. Caldrà posar cura principalment durant  l’hora del pati, migdia o 
qualsevol altre moment no lectiu. 
L’alumnat que realitzi activitats extraescolars durant aquest horari estarà sota 
responsabilitat de qui les organitzi i utilitzaran els espais designats a tal efecte. 
Els passadissos , les aules i els patis s’han de mantenir nets de papers i procurar no 
embrutar les parets. 
L’alumnat ha de venir a l’escola amb una cartera o motxilla petita (sense rodes) 
marcada amb el nom, fins al cicle inicial. CM i CS poden portar motxiles amb rodes. 
A l’educació infantil i fins a 2n de primària, cada nen/a portarà una bata. La bata ha 
de portar el nom al davant i una veta per poder penjar-la. Els alumnes de cicle mitjà i 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola  Mil·lenari  
 
 

 
38/60 

superior en portaran, si cal, a les hores de tallers. La roba d’abric també portarà el 
nom i beta. 
Per evitar conflictes entre els alumnes, no poden portar joguines de casa a l’escola, 
en els casos que es faci una excepció, l’escola no és responsabilitza d’aquest 
material. 
Abans d’entrar a una aula, cal trucar a la porta 
L’alumnat no té accés a la zona de direcció i despatxos sense autorització prèvia. 
S’evitaran les paraules grolleres. S’ha de participar correctament a les converses 
dins de la classe. 
Les aules i espais comuns que s’utilitzin s’hauran de deixar ordenats i nets tant al 
migdia com a la tarda. 
Els papers i les carteres s’han de recollir del terra. 
Les cadires i les taules cal deixar-les al seu lloc sense arrossegar-les ni donant cops 
a les parets. 
Cal tenir cura del mobiliari i no embrutar ni malmetre les parets, ni guixar les taules. 
Les peces de roba dels penjadors han d’estar ben penjades i recollir-les si cauen a 
terra. 
S’ha de respectar i no malmetre les plantes i/o arbres del recinte escolar. 
Els germans de l’alumne/a que el recullin, s’esperaran a la porta de l’edifici i no a la 
porta de l’aula, excepte a P3 i P4. 
Els amics o germans que esperen a un alumne restaran a l’exterior de la porta de 
l’edifici. 
 
Hàbits alimentaris 
L’alumnat han de venir esmorzats de casa i a l’escola només han de portar un petit 
aliment (entrepà petit, fruita, galetes...) .  
Per tal de fomentar la cura del medi ambient, l’esmorzar haurà d’anar dins d’una 
carmanyola, taperware o recipient, tot evitant l’ús d’embolcalls innecessaris. No es 
poden portar sucs, pastes comercialitzades, xocolates, iogurts, llaminadures.... 
Suggerim a les famílies que per a les celebracions d’aniversaris i altres portin coca o 
capses de galetes. No s’han de portar bosses de llaminadures. 
 
 Higiene i malalties 
L’alumnat no pot romandre a l’escola si té febre o malalties contagioses 
(conjuntivitis,polls, cucs...) En determinats casos es podrà sol·licitar des de l’ecola , 
l’alta de pediatria. 
Quan un nen o nena està malalt cal comunicar-ho al/la mestre/a i a la persona 
encarregada de menjador si és que es queda a dinar a l’escola. 
Convé que els alumnes no prenguin medicaments a l’escola, només en els casos 
que sigui realment necessari, aquests han d’anar marcats amb el nom i cognom i 
acompanyats de l’autorització. Caldrà lliurar-ho tot al/la mestre/a i/o a la responsable 
del menjador. 
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Els alumnes que no puguin fer educació física hauran de portar un justificant dels 
pares, per escrit. 
Un cop finalitzada l’activitat, tots els alumnes hauran de dutxar-se.. 
Si un alumne/a no pot fer educació física durant un període prolongat caldrà que 
portin un certificat mèdic que acrediti la incapacitat. No s’admetran justificants per 
causes lleus si són reiteratius i en espais curts de temps. 

Comunicació família - tutors/es  
Qualsevol tema puntual que la família vulgui comunicar al/la mestre/a cal fer-ho per 
escrit. A partir de tercer de primària, l’alumnat disposarà de l’agenda escolar amb 
fulls específics per a les comunicacions.  
Per parlar més extensament, cal demanar una entrevista.  
Els nens i nenes que es quedin al menjador d’una manera esporàdica, cal que els 
pare avisin al/la mestre/a i a la persona encarregada del menjador. 

Activitats fora del centre 
Els alumnes quan realitzin una activitat complementària fora del centre aniran en fila 
(pavelló, cros, cinema), ordenadament i sense corre o cridar. 
L’alumnat anirà a peu. No podrà portar bicicletes, monopatins, patinets, ni altres 
mitjans. 
Quan una família hagi abonat l’import d’una activitat complementària i posteriorment 
anul·li la participació del seu fill/a per causes justificades que puguin justificar 
documentalment, se li retornarà l’import sempre que no repercuteixi en els altres 
companys. 
 
Tasques escolars fora de l’horari escolar 
L’escola elaborarà uns programes que evitin, com a norma general, la sobrecàrrega 
de tasques complementàries que calgui realitzar fora de la jornada escolar.  
Podran assignar-se tasques més intenses i individualitzades a aquell alumnat que, 
per absència prolongada o altres raons, no segueixi el ritme de treball de l’aula. 
L’aprenentatge, en el sentit d’adquisició de procediments, conceptes i la seva 
exercitació en els coneixements bàsics, es durà a terme a l’escola. 
Les tasques escolars podran complementar-se amb la realització d’exercicis fora de 
l’horari escolar. 
Aquests exercicis entesos com a activitats complementàries es correspondran amb 
l’edat, maduració i possibilitat de cada nen. 
En aquest marc s’entendran activitats complementàries d’observació, petits treballs 
d’informació, coneixement i contrast de la realitat més propera, projectes diversos i 
hàbit de lectura que podran realitzar a casa, a la biblioteca o a d’altres indrets on 
puguin trobar les fonts d’informació adient. 
S’informarà als pares quan l’alumne/a no realitzi aquestes tasques i constarà en el 
full de seguiment individual de l’alumnat. 
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Normes bàsiques generals per al professorat 
 
1. Controlar les absències de l’alumnat i recollir els justificants d’aquestes. 
2. Esperar i entrar en fila als alumnes a l’hora d’entrada a l’escola i del pati. 
3. Control dels lavabos: 
● Deixar anar als lavabos només al sortir al pati i en casos molt justificats (a 

Primària). 
● Controlar l’estat dels lavabos abans de baixar al pati i a les sortides del migdia 

i tarda (a partir de 1r). 
4. Quan sigui necessari que un/a alumne/a estigui fora de l’aula pel seu 

comportament, aquest període no ha de superar els 10 minuts i el mestre/a ha de 
poder observar-lo. Si es considera que aquest període ha de ser superior a 10 
minuts caldrà portar-lo a una altra aula. L’alumne/a mai pot quedar sol/a. 

5. Cal que hi hagi sempre un mestre responsable mentre els alumnes romanguin a 
l’aula (pati i/o migdia). 

6. Controlar els passadissos quan l’alumnat agafa o deixa jaquetes, l’esmorzar, .... 
7. Caldrà fer files: 
● A les entrades i sortides de l’escola 
● En els canvis d’espais 
● A les entrades i sortides del pati 
● Durant els desplaçaments dins de l’escola 

8. Treballar, controlar i fomentar entre els alumnes les normes de cura i neteja del 
seu entorn, tant a la pròpia aula com en altres espais comuns.  

Per exemple: 
● Nomenar classes setmanals per netejar els patis, si s’escau. 
● Llençar els papers i els embolcalls dels esmorzars a les papereres.  
● Nomenar encarregats per mantenir l’aula i les taules endreçades. 

9. Vetllar pel compliment de les normes bàsiques de convivència i civisme: 
● No arrossegar taules i cadires 
● Mantenir els alumnes en ordre en els canvis de classe. Si corren o criden 

caldrà fer-los tornar enrera i tornar a fer ela trajecte correctament. 
● Pujar les cadires abans de marxar a la tarda per tal de facilitar la neteja del 

terra 
10. Corregir les actituds negatives de l’alumnat en vers els seus companys i 

l’adult.  
Per exemple: 

● Tracte poc o gens respectuós cap a altres 
● To de veu elevat i nivell d’exigència excessiu 
● No fer silenci durant les explicacions 
● Elevat to de veu en el treball en petit grup 

11. Corregir els aspectes posturals a l’aula 
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Elements pedagògics complementaris. Activitats col· lectives 
 

Les festes 
Les festes que es celebraran es decidiran en els darrers claustres del curs 
immediatament anterior. 
Les celebracions seran col·lectives i hi participarà tot l’alumnat de l’escola. 
Alguns dels festejos serviran de cloenda d’altres activitats que s’organitzin a l’escola 
com: projecte interdisciplinar, projectes, setmanes dedicades a temes concrets. 
Els objectius pedagògics són: 
Que els nens es coneguin entre ells. 
Desvetllar els costums i tradicions del lloc on viuen. 
Iniciar-los en el fets i les figures més representatives del món de l’art. 
Sensibilitzar-los dels problemes del món i donar a conèixer altres cultures. 
 

Activitats culturals 
Independentment de les activitats culturals que cada equip de cicle programi, 
l’escola s’incriurà i participarà en les activitats següents: 
Palau de la Música. Audicions musicals organitzades per l’Orfeó Català i per 
l’Orquesta Sinfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Hi assistiran, sempre 
que sigui possible, l’alumnat d’educació infantil i primària. 
Activitats de teatre, cinema i música. Una activitat per trimestre, organitzada per 
l’Associació Cultural de Granollers, subvencionada pel Patronat de Cultura de 
Cardedeu i amb la col·laboració de l’AMPA. Hi participa tot l’alumnat de l’escola, 
agrupat per cicles.  
Totes les activitats tindran un treball previ i un posterior a l’aula. 
 

Visites, excursions i colònies 
Les visites, excursions i colònies són elements plenament integrats a l’escola i 
necessaris per a una formació plena i activa de l’alumnat. 
● Cada activitat tindrà com a responsable un mestre o un grup de mestres. Es 

planificaran en les reunions de l’equip de cicle i seran aprovades pel consell 
Escolar.  

● Un cop per trimestre, com a mínim,  es durà  a terme una sortida pedagògica a 
l’educació primària. 

● Les sortides del centre de caire purament recreatiu es reduiran principalment a 
determinades festes. 

● Es fomentaran, en la mesura que sigui possible, les sortides de caràcter 
pedagògic, d’aprenentatge i cultural, lligant-les als temes treballats a l’aula. 

● S’organitzaran colònies al final de cada cicle o etapa com a element de cohesió 
del grup en un àmbit diferent a l’aula que permeti desenvolupar una activitat més 
experimental i estar en contacte amb la natura a més a més d’afavorir l’autonomia 
personal de l’alumnat. 

● Cada any, l’escola intentarà organitzar sortides pedagògiques o recreatives de 
tipus general per a tot l’alumnat. 
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● La col·laboració de les famílies, que han de garantir l’assistència de l’alumnat 
serà decisiva per al seu correcte desenvolupament. 

● El claustre del professorat i en darrera instància, el consell Escolar resoldran els 
dubtes que puguin sorgir en l’aplicació d’aquesta normativa. 

● Es valorarà la participació de l’alumnat a partir de la responsabilitat que prengui la 
família a l’hora de fer efectius els imports escolars. 

 

Procediment i acompanyants 
● Sortides de fins a mitja jornada, cal informar a l’equip directiu. 
● Sortides d’una jornada, cal comptar amb el permís per escrit de les famílies de 

l’alumnat i informat a l’equip directiu. 
● Sortides de durada superior a una jornada, cal el permís de les famílies i 

l’aprovació del Consell Escolar. 
● Sortides dins de la població, es demanarà una autorització a les famílies per a 

totes les sortides dins del poble. 
● A les sortides d’un sol nivell els nombre d’acompanyants serà: 

Educació Infantil: un mestre per grup-classe i tres acompanants per nivell 
Cicle Inicial i Cicle Mitjà un mestre per grup-classe i dos acompanyants 
Cicle Superior: un mestre per a grup-classe i un acompanyant. 

● A les sortides de més d’un nivell hi haurà un acompanyant per nivell. 
● A les sortides de dins del poble serà un mestre per grup-classe i un acompanyant 

per nivell. 
● En tots els nivells, un dels acompanyants serà un monitor de menjador 
 

Els espais del centre 
 
A més a més de les activitats assignades a cada espai, el claustre podrà decidir dur a terme 
una activitat a l’espai que més convingui. Tanmateix, per tal de treballar els hàbits de 
responsabilitat i autonomia de l’alumnat, aquests poden fer petits encàrrecs per l’interior del 
centre. 

Aula d'informàtica 

El centre disposa d'una aula d'informàtica per gran grup i una altra per mig grup. Són  
l'espai docent específic per a l'ús i aprenentatge d'aquesta tecnologia. Hi assisteixen 
tot l’alumnat. 
El responsable d'aquestes aules és el coordinador d'informàtica del centre, que 
gestionarà el seu equipament i tindrà cura de l'inventari especialitzat. 
Els alumnes de P4, P5 i Cicle Inicial aniran acompanyats pel professorat de suport i 
en grups reduïts (mig grup).  
L’alumnat de primària , CM i CS realitzaran les sessions amb tot el grup-classe. 

Gimnàs 

El centre disposa d'un gimnàs o sala polivalent, que és un espai docent específic per 
a l'educació física, la pràctica de la dansa, i un espai per a certes activitats per a 
grups nombrosos d'alumnes. 
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El responsable d'aquest espai és el professor d'educació física i el de dansa, que 
gestionaran el seu equipament i tindran cura de l'inventari especialitzat. 

Els patis 

Cal que els alumnes, dins de la tasca escolar, tinguin una estona dedicada al joc i al 
descans de l’activitat purament intel·lectual i d’aula. 
El temps d’esbarjo és una part integrant de l’activitat escolar a l’educació primària. El 
joc lliure és una activitat fonamental per al desenvolupament maduratiu del nen. Si 
s’escau el mestre pot suggerir jocs dirigits que puguin reforçar aspectes motrius o de 
relació amb els companys. 
El centre disposa de diversos patis, patí de P3, pati de P4 i P5, pati sud o de cicle 
inicial i mitjà i pati nord o de cicle superior. 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. 
El responsable de la coordinació de l'ús d'aquests espais és directament el cap 
d'estudis, que vetllarà per tal que no es produeixin interferències entre usos 
alternatius. 
L'horari d'esbarjo dels alumnes es de mitja hora al matí ( 10:30 a 11 h)  i de 16 a 
16.20h per a l’educació infantil. Els alumnes de P5 només gaudiran de pati a la tarda 
el primer trimestre. 
Els torns de vigilància de patis que sempre hauran de ser suficients en nombre i 
distribució per assegurar-ne un correcte ús i seguretat es distribuiran entre els 
mestres d’educació infantil per als patis d’aquests alumnes 
Pel que fa a l’educació primària s’organitzaran torns setmanals format per cinc 
mestres que es repartiran pels dos patis. S’intentarà que hi hagi un mestre de cada 
cicle. 
La neteja dels patis la durà a terme l’alumnat un cop per setmana quan es valori com 
a necessari, establint torns setmanals i rotatius. 
Un cop passats els primers cinc minuts d’esbarjo es limitarà l’accés a l’interior de 
l’edifici i s’obrirà l’accés als lavabos exteriors. 
  
Espais del professorat 
El centre disposa, com a espais del professorat, d'una sala de professors i quatre 
despatxos de tutoria. Aquests espais es destinen a treball de coordinació del 
professorat, sessions dels òrgans col·legiats de govern, i tasques individuals del 
professorat. Igualment, s'utilitzen per a reunions i entrevistes amb pares i alumnes. 
La distribució horària de l'ús de la sala de professors prioritzarà les sessions dels 
òrgans col·legiats de govern prevista a la programació general del centre. 

Espais per a la gestió 

El centre disposa dels següents espais que es destinen als usos propis de la gestió: 
despatx de direcció, prefectura d'estudis i secretaria i arxiu. 
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Aula d’anglès 

El centre disposa d'una aula d'idiomes, que és l'espai docent específic per a l'ús i 
aprenentatge d'aquesta àrea en petits grups. 
El responsable d'aquesta aula és l'especialista de llengua estrangera del centre que 
en faci ús habitual, que gestionarà el seu equipament i tindrà cura de l'inventari 
especialitzat. 

Aula d'audiovisuals 

El centre disposa d'una aula d'audiovisuals que és l'espai docent específic per a l'ús i 
aprenentatge de diverses àrees dels currículum: 
● Música amb tot el grup-classe (3r a 6è) 
● Taller matemàtics 
● Ludoteques, si s’escau. 
● Grups de reforç i/o tallers de plàstica 
El responsable d'aquesta sala és el cap d'estudis o mestre en qui delegui a l'inici de 
curs i que es farà constar en la concreció de càrrecs en el pla anual. 
El responsable d'aquesta sala gestionarà el seu equipament i tindrà cura de 
l'inventari especialitzat. 

Biblioteca 

El centre disposa d'una biblioteca, que és l'espai específic que conté els llibres per a 
l'ús dels alumnes del centre. 
El responsable de la biblioteca serà el cap d'estudis o mestre en qui delegui a l'inici 
de curs i que es farà constar en la concreció de càrrecs en el pla anual, que dirigirà 
el funcionament de la biblioteca, gestionarà el seu equipament i distribuirà tasques  
de organització, classificació, i conservació dels llibres i altre material gràfic, als 
membres de la comissió. 
El responsable de la biblioteca realitzarà anualment una previsió d'ús d'aquest espai, 
establirà un sistema de reserva amb antelació de les franges horàries concretes 
d'utilització, i un control quantitatiu i qualitatiu d'aquesta.  
 

Aula de música 

El centre disposa d'una aula de música, que és l'espai docent específic per a l'ús i 
aprenentatge d'aquesta àrea juntament amb l’aula d’audiovisuals. 
El responsable d'aquesta aula és l'especialista de música que en fa ús del centre, 
que gestionarà el seu equipament i tindrà cura de l'inventari especialitzat. 
 

Aula de psicomotricitat 
El centre disposa d'una aula de psicomotricitat, que és l'espai docent específic per a 
l'ús i aprenentatge d'aquesta àrea juntament amb la dansa. 
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El responsable d'aquesta aula és l'especialista de dansa i els mestres tutors 
d’educació infantil  que en fa ús, que gestionaran el seu equipament i tindran cura de 
l'inventari especialitzat. 
 

Aules-tallers de plàstica 

El centre disposa de dues aules de plàstica, que és l'espai docent  per a l'ús i 
aprenentatge de plàstica, agrupaments flexibles o activitats on calqui la utilització del 
canó. 
Els mestres responsables de les activitats que es realitzin en aquest espai,  
gestionaran el seu equipament i tindran cura de la conservació del material que hi 
ha. 
 

Aula d’Educació Infantil 

El centre disposa d'una aula específica d’Educació Infantil, que és l'espai docent 
específic per a l'ús i aprenentatge dels idiomes (anglès), plàstica i per realitzar 
agrupaments flexibles. 
El responsable d'aquesta aula és l'especialista de d’anglès a l’educació infantil i els 
mestres d’educació infantil que en fa ús, que gestionaran el seu equipament i tindran 
cura de l'inventari especialitzat. 
 

Aules de grup reduït: 
● Aula d’Educació especial 
● Aula de reforç o d’acollida 
 

Pavelló Municipal d’Esports 
1. Els alumnes de P5 a 6è realitzen dues de sessions d’Activitats Pre-esportives al Pavelló 

Municipal. L’alumnat farà el recorregut des de l’escola fins les instal·lacions esportives 
acompanyat del mestre/a i del personal del pavelló. 

2. Si els alumnes de 6è de primària realitzen l’Educació Física al Pavelló, el dia assignat per 
la realització d’aquesta matèria, l’alumnat que no fa ús del servei de menjador haurà de 
presentar-se a les 15.30h directament al Pavelló. Els pares que acompanyin al seus fills 
hauran de portar-los a l’hora de trobada. Abans d’aquesta hora el recinte és obert i no hi 
ha cap responsable que es faci càrrec dels alumnes. 

3. L’alumnat del servei de menjador o acollida seran acompanyats per un mestre/a.  
4. Els mestres acompanyants romandran en el recinte mentre duri l’activitat. 
 

L’equipament escolar 
L'equipament escolar és integrat pel mobiliari i el material didàctic del centre inclòs el 
del menjador i cuina. 
L'equipament escolar ha de constar en un Inventari general del centre, el qual el 
secretari actualitzarà anualment a través de les diferents comissions i d’una persona 
de l’AMPA que gestionarà el del menjador i cuina. 
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En el inventari del centre s’expressarà el tipus, el nombre d’unitats, l’estat de 
conservació del material, la data d’alta al centre i el lloc on està ubicat. 
Quan algun material inventariat es deteriori, sigui robat o transferit a un altre lloc es 
donarà de baixa fent constar la causa. 
El consell escolar podrà promoure la renovació de l’equipament escolar i les seves 
instal·lacions. 
 

Ús de les instal·lacions del centre 
Es diferencien els següents usos: ús propi, ús social i ús mercantil. 
1. L'ús propi és l'ús principal al qual es subordinaran els eventuals altres usos.  
L'ús propi és constituït per les activitats escolars, les activitats complementàries, les 
activitats extraescolars, i les activitats dels serveis educatius aprovades a la 
programació general de centre; també, les activitats derivades de l'exercici dels drets 
reconeguts als membres dels diferents sectors de la comunitat educativa. 
S’entén per horari escolar a l’afecte del que s’estableix en aquest article, el període 
temporal que comprèn l’horari lectiu i interlectiu de migdia, així com el període 
anterior o posterior a l’horari lectiu en què es desenvolupen activitats extraescolars o 
complementàries aprovades pel consell escolar del centre i previstes en el Pla 
Anual. 
2. L'ús social és un ús subsidiari de l'ús propi, però prioritari respecte un eventual ús 
mercantil.  
L'ús social es refereix a les activitats educatives, culturals, esportives o d'altres de 
caràcter social, promogudes per entitats públiques o entitats sense ànim de lucre.  
Existeix un ús social regulat normativament per a actes electorals i votacions 
polítiques. 
L’autorització sobre l’ús social dels edificis, instal·lacions i serveis del centre excepte 
en l’horari escolar correspon a l’ajuntament. Caldrà seguir el protocol de l’Ajuntament 
que fa referència a l’ús d’instal·lacions.  
Quan la realització de l’activitat requereixi l’ús d’equipaments o material del centre la 
titularitat dels quals és del Departament d’Ensenyament, prèviament a la seva 
autorització es requerirà la conformitat explícita documentada de la direcció del 
centre. 
L’ajuntament ha de notificar al director del centre les autoritzacions concedides, 
prèviament a la realització de les corresponents activitats.  
L’ajuntament ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades , de tal manera que quedin 
en l’estat adequat per al seu ús posterior per alumnes i professors en les activitats 
ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i materials del centre 
eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un 
cop aquella ha finalitzat. La restitució dels equipaments o materials malmesos haurà 
de ser gestionada per l’Ajuntament sense cost per a l’escola. 
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Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al centre, l’ajuntament ha de 
compensar el centre per les despeses ocasionades. Els eventuals ingressos, un cop 
autoritzat l'ús, podran ser imputats a la comptabilitat del centre i aplicats a despeses 
de funcionament. 
Les responsabilitats derivades de l’ús social del centre són responsabilitat de les 
administracions, institucions, organismes, associacions i persones físiques o 
jurídiques que hagin estat autoritzades per al seu ús, i hauran de subscriure una 
pòlissa de responsabilitat civil que garanteixi sense limitació la reparació dels 
possibles danys en instal·lacions. 
3. L'ús mercantil és un ús residual i subordinat sempre als altres usos, que no han de 
veure-se'n alterats de cap manera. D'acord a la normativa vigent, el director del 
centre donarà trasllat de les eventuals peticions amb l’informe del consell escolar als 
serveis territorials del Departament d'Ensenyament, que és l'òrgan competent per 
concedir aquest ús. Els eventuals ingressos, un cop autoritzat l'ús, podran ser 
imputats a la comptabilitat del centre i aplicats a despeses de funcionament. 
 

Seguretat i pla d’emergència 
Un simulacre d’evacuació és un exercici d’entrenament fet en condicions semblants 
de les d’una emergència autèntica. 
És obligatori realitzar un simulacre d’evacuació en horari escolar durant el primer 
trimestre de curs. Es poden realitzar tants simulacres com es cregui convenient 
durant tot el curs. 
 L’objectiu de l’equip de 1a intervenció del centre ha de ser evacuar el centre fins a 
un espai exterior segur. 
Aquest equip de 1a intervenció el formem cada un dels mestres tutors i 
especialistes,  les tècniques en educació infantil, les vetlladores, el personal 
administratiu i de serveis i les monitores de menjador. 
Punts de trobada.  L’ espai exterior segur a on ens hem de dirigir es divideix en dos 
punts: 
● Educació Infantil i Cicle Inicial  a les voreres del C/ Torrent Llibre. 
● Cicle Mitjà i Cicle Superior al pàrquing del C/ Verge del Pilar. 
● Si hi hagués cap grup al gimnàs, aquest evacuaria per la porta de la rampa i 

donaria la volta a l’escola pel carrer, per anar a trobar el seu grup.  
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Les  aules de la planta baixa tenen porta directa al  pati, en cas d’evacuació es farà 
servir aquesta com a sortida. S’ha de preveure tenir la clau d’aquesta porta a mà 
(penjada al pany o a prop de la porta). A més a més en el clauer hi ha d’haver la clau 
que obre la porta de la reixa exterior. 
● P3 surt al carrer per la porta de la reixa inclinada. 
● P4 i P5 surten al carrer per la porta del pou. Cal obrir de bat a bat les dues portes 

de la reixa del pati de P4 i P5. 
● 3r i 4t surten al carrer per la porta de la reixa del C/ Verge del Pilar (davant del 

Jeni). Cal obrir de bat a bat les dues portes d’aquesta reixa. 
● En el cas de l’aula de psicomotricitat els ocupants sortiran per P4. 
● El personal que estigui als despatxos de direcció i a la sala de professors, i siguin 

tutors, hauran de reunir-se amb el seu grup-classe  sortint per la porta de vidre 
que llinda amb consergeria . Els que no siguin tutors (administrativa, cap 
d’estudis...) sortiran per la porta nord revisant el gimnàs. 

● Els que ocupin el gimnàs hauran d’evacuar per  la porta nord  (rampa). En el 
vestuari de mestres hi ha d’haver la clau de la porta exterior de la rampa. 

● El personal sense tutoria que estigui als despatxos de logopèdia, C.I., C.M. i C.S. 
sortiran per les aules que tinguin al davant. 

● Les persones que es trobin al menjador i a la cuina sortiran al carrer per la porta 
dels pins. La conserge  avisarà de l’evacuació al professor/a del gimnàs i ajudarà 
al grup a sortir de l’escola. 

  
A la primera planta els grups que ocupin el  “formatget”, la sala d’informàtica i 1r, 
sortiran per l’escala d’emergència del formatget, només passant la balda. La clau de 
la porta de la reixa inclinada és darrera la porta del lavabo dels mestres. Cal agafar-
la abans de començar a evacuar. 
● Les persones que ocupin el formatget, l’aula d’informàtica i 1r sortiran al carrer 

per la porta de la reixa inclinada i es reuniran en el punt de trobada amb la resta 
del seu grup. 

● Els ocupants de la biblioteca i 2n baixaran per l’escala propera a l’entrada 
principal (la de davant de 6è B) i sortiran per les aules de P5A  i P5B ( a ser 
possible coincidint cursos A i cursos B). Aquests grups haurien de respectar 
l’evacuació dels petits. 

● Les persones que ocupin la biblioteca i 2n sortiran al carrer per la porta de la reixa 
del pou i es reuniran en el punt de trobada amb la resta del seu grup. 

● Els alumnes de Cicle Inicial que estiguin a les aules de grups flexibles o 
d’Educació Especial sortiran  per l’escala  de baixada al vestíbul que hi ha davant 
de 6è B, reunint-se al punt de trobada amb la resta del seu grup.  

● Els alumnes de Cicle Mitjà i de Cicle Superior que estiguin a les aules de grups 
flexibles o d’Educació Especial sortiran per l’escala d’emergència que hi ha al final 
del passadís de Cicle Superior, reunint-se en el punt de trobada amb la resta del 
seu grup. 

● 5è i 6è evacuaran per l’ escala d’emergència de Cicle Superior. 
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 Actuació del professor d’aula 
 Tancar les finestres. 

■ Agafar la llista d’assistència a fi i efecte de fer el recompte d’ alumnes en el 
punt de trobada. 

■ Sortir sense tancar la porta de la classe (ho farà el/la responsable de planta).  
■ Només en el cas de les aules de 3r, 4rt, audiovisuals i música cada professor 

ha de  tancar la porta de l’aula  que dóna al passadís. 
■ Anar al punt de trobada. 
■ Fer el recompte dels nens. 

  

Actuacions dels responsables de planta 
■ Revisar els lavabos generals i tancar-ne les dues  portes. 
■ Revisar cada aula i tancar-ne  la porta. 
■ Sortir per l’última aula. 
■ Anar al punt de trobada 
■ Educació Infantil: El professor/a  que estigui a l’aula de P5 ha d’anar a revisar 

l’aula de psicomotricitat i tancar-ne la porta i ha de revisar les classes i els 
lavabos d’ Educació Infantil. 

■ Cicle Inicial: La  persona que estigui a 1r B ha de revisar les dues classes de 
1r, l’aula d’informàtica i els lavabos, tancar totes les portes,  i sortir pel 
“formatget”. La  persona que estigui a 2nA ha de revisar les dues classes de 
2n, la biblioteca i la classe de 6è B, tancant totes les portes  i baixar per 
l’escala que hi ha davant de 6è B. 

■ Cicle Mig: El professor/a que estigui a la classe de 4rt A revisarà els lavabos 
de Cicle Mitjà i en tancarà les portes. 

■ Cicle Superior: Les  persones que estiguin a 6è  revisaran els lavabos de 
Cicle Superior i totes les aules de camí cap a les escales de la sortida 
d’emergència, tancant totes les portes. 

  

 Personal de consergeria 
■ Tocar la sirena.   
■ Tancar el gas i l’electricitat. 
■ Sortir per la porta nord (rampa) tot ajudant a evacuar el gimnàs. 

  

Personal administratiu 
■ Donar avís a la policia local i als bombers. 
■ Revisar l’evacuació dels despatxos de direcció. 
■ Dirigir-se al passadís de cicle mitjà per donar l’alerta als ocupants de l’aula de 

música i d’audiovisuals. 
■ Sortir per l’última aula. 
■ Anar al punt de trobada. 
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Els serveis escolars 
 

Menjador escolar 
El centre disposa de servei escolar, que s'organitza d'acord al que disposa el Decret 
160/1996, de 14 de maig i el contracte signat amb l’empresa adjudicatària de la 
gestió i  redactat per al centre que elabora a l'efecte. Aquest contracte segueix 
criteris alimentaris i educatius, i inclou tant l'organització dels àpats com el 
desenvolupament d'activitats educatives de lleure per part de l'alumnat. 
El funcionament del menjador escolar segueix les directrius del consell escolar del 
centre i sota el control i supervisió del director.  
La gestió del menjador escolar està cedida a l’AMPA, mitjançant un contracte que 
recull entre d’altres, el tipus de contractes del personal, formació, pla de treball amb 
els objectius d’hàbits d’higiene i alimentació, organització de les hores d’esbarjo amb 
els seus responsables i confecció del menú. 
L’alumnat usuari del servei de menjador o qualsevol altres servei que ofereixi l’AMPA 
estarà sota la responsabilitat de l’associació i de la seva coordinadora. 
En cas d’accident d’un alumne/a, la coordinadora de l’AMPA vetllarà perquè sigui 
atès. 
L’Equip Directiu i la coordinadora de menjador es reuniran, com a mínim tres cops 
l’any,  per organitzar i valorar el funcionament del menjador escolar.  
L’AMPA presentarà al Consell escolar l’estat de la gestió, l’estat de comptes i els 
preus del menú. 
L’equip directiu del centre i la coordinadora de menjador establiran criteris generals 
per a les actuacions d’hàbits, disciplina i educatives, segons aquest reglament i el 
projecte educatiu del centre. També establiran els torns de menjador, espais i 
activitats que es duran a terme. 
 
Servei d’acollida   
El centre disposa d’un servei d’acollida matinal i de tarda per atendre a les 
necessitats de les famílies.  
Aquest servei està cedit a l’Associació de mares i pares del centre. 
El servei d’acollida matinal atendrà a l’alumnat a partir de dos quarts de vuit del mati 
fins l’horari lectiu escolar. 
El servei de tarda rebrà l’alumnat que en faci ús fins les 6 de la tarda. 
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Activitats extraescolars 
L’AMPA organitzarà les activitats extraescolars relacionades amb el pla estratègic 
del centre i les necessitats de les pròpies famílies. 
L’associació de pares és responsable del material que utilitzi per a les activitats. 
Organitza i promou activitats extraescolars  al migdia i a la tarda. 
 
Els programes de salut escolar 
El programa de salut escolar és de compliment obligatori per a l’alumnat de tres als 
12 anys. 
L’Ajuntament és el responsable de l’execució d’aquest programa, mitjançant el 
servei de sanitat local o bé a través del personal contractat per realitzar aquesta 
tasca. 
Les famílies o responsables legals de l’alumnat, els metges, el professorat i la resta 
de personal que realitzi habitualment activitats en el centre, han de col·laborar 
activament, cadascun d’ells dins l’àmbit de la seva responsabilitat. 
Aquests equips de salut escolar estan organitzats des del Centre d’Atenció Primària 
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
El programa de salut escolar constarà de les següents actuacions: 
● examen de salut dental 
● administració de vacunes 
● control del compliment del calendari de vacunacions sistemàtiques 
● educació sanitària 
● assessorament sanitari a l’escola 
Les famílies seran informades prèviament de la necessitat d’administrar aquestes 
vacunes i, en cas de disconformitat, ho hauran de notificat a l’escola per escrit. 
L’alumnat haurà de portar el carnet de vacunacions original. 
Es tractaran al llarg del curs altres temes relacionats amb l’àmbit de la salut com la 
prevenció de càries, la sexualitat, drogadiccions i accidents que es faran constar en 
el Pla Anual. 
 
Els llibres de text i el material didàctic 
Els llibres de text i el material didàctic de l’escola són seleccionats seguin els criteris 
següents: 
1. Es demanarà informació al màxim d’editorials. 
2. L’equip de cicle, un cop consultats els mestres del nivell i els especialistes, 

seleccionarà els llibres més adients 
3. La selecció es prendrà per consens. 
4. Els llibres i material hauran d’ajustar-se als objectius de l’àrea i a la línia 

metodològica proposada en e Projecte Curricular de centre. 
La selecció de nous llibres tindrà lloc cada quatre anys. No s’atindran a aquesta 
norma els quaderns de fitxes i els llibres de l’educació infantil i primer cicle de 
primària.  
Per substituir un llibre de text abans de quatre anys caldrà l’aprovació del Consell 
Escolar i ll’autorització del Departament d’Ensenyament exposant les raons 
pedagògiques que ho motivin. 
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A finals del mes de juny, s’exposarà al taulell d’anuncis la llista de llibres de text i 
material didàctic del curs següent, fent-hi constar els títols, autors i editorials. 
Tal com obliga la normativa, es portarà un registre dels llibres de text emprats al 
centre per a que quedi constància oficial i per conèixer la situació d’altres anys. 
El cap d’estudis vetllara per la coherència i l’adequació en la selecció de llibre de text 
que s’utlitzaran al llarg del curs i en serà responsable del registre. 
L’escola està adherida al projecte de reutilització de llibres per als alumnes de 3r a 
6è. L’AMPA es l’encarregada de la gestió, dinamització i control del programa amb la 
col·laboració de l’equip docent. 
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4. TÍTOL QUART. DISPOSICIÓ FINAL 
 
Periòdicament, cada tres o cinc anys, es revisarà aquest document i s’afegiran les 
modificacions pertinents derivades dels canvis organitzatius i funcionals del centre. 
Aquests canvis es debatran en el Claustre i s’hauran d’aprovar al Consell Escolar èr 
majoria de tres quartes parts dels seus membres. 
  
Aquest reglament ha estat elaborat el maig de 2014 i aprovat el 26 de maig de 2014. 
 
Cardedeu, 26 de maig de 2014 
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ANNEXOS 
 

PROTOCOL PER AL TRACTAMENT D’AL·LÈRGIES I/O INTOLER ÀNCIES 
ALIMENTÀRIES 
 
Seguint les recomanacions del Departament d’Ensenyament i del Departament de 
Salut, l’escola ha elaborat un protocol d’atenció a alumnat que presenta al·lèrgies i/o 
intoleràncies alimentàries. 
Tot i que l’escola no pot garantir el 100% la seguretat de l’alumnat amb intoleràncies 
i/o al·lèrgies, aquest protocol pretén minimitzar els riscos que se’n deriven.  
Aquest protocol s’aplicarà durant tot l’horari escolar: lectiu, menjador i acollida. 
Aquest protocol només té sentit amb la col·laboració de la família de l’alumne/a, que 
és qui haurà d’informar a l’escola, i el centre educatiu que informarà al seu personal.  
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
 
Les famílies 

• La família o tutors legals hauran d’informar a l’escola de l’al·lèrgia i/o 
intolerància de l’alumnat en el moment en que se n’assabenti de la seva 
existència.  

• Les famílies hauran de presentar: 
• Un informe mèdic on figuri tota la informació referent a la denominació, 

simptomatologia i tractament de l’al·lergen.  
• Document Recull de dades de l’alumnat al·lèrgic i/o intolerant, que facilitarà 

l’escola, omplert per metge i família conjuntament. 
• A l’inici de cada curs la família haurà d’actualitzar l’informe mèdic, excepte en 

casos diagnosticats com a crònics. 
• La família haurà d’aportar, en cas necessari, la medicació necessària a 

l’escola. 
 
L’escola: 

• El centre informarà a la família de l’alumnat del protocol d’actuació per al 
tractament d’al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries de l’escola 

• A l’inici de cada curs es farà un claustre informatiu. Si és necessari es pot 
convidar a la família per tal que expliqui les al·lèrgies, intoleràncies, 
símptomes i procediments en cas d’emergència. 

• En un tauler visible de l’aula hi haurà la informació bàsica sobre els alumnes 
afectats amb al·lèrgies (foto, nom i al·lèrgia i/o intolerància). 

• Es facilitarà als tutors còpia del document Recull de dades de l’alumnat 
al·lèrgic i/o intolerant, per al seu ús privat. Tots/es els/les mestres i altre 
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personal que estigui en contacte amb el nen/a tindran accés a aquesta 
documentació que indica les pautes a seguir en cas que es produeixi una 
reacció a l’escola. 

• El centre arxivarà dins l’expedient personal de l’alumnat tota la documentació 
mèdica. 

• Kit d’emergència: aquells alumnes que necessitin disposar-hi, aquest estarà 
ubicat a la secretaria de l’escola, de manera que tutors, especialistes i tot el 
personal de l’escola (inclòs els serveis que ofereix l’AMPA com acollides, 
extraescolars i servei de menjador, aquest té el seu propi protocol de 
prevenció - annex) han de saber on és. En cas de sortida fora del centre, si 
l’alumne disposa de kit d’emergència, el tutor se l’emportarà i se’n farà càrrec. 

 
Els/les mestres: 

• Qualsevol mestre/a que intervingui a una aula, ja sigui especialista o faci una 
substitució, haurà de comprovar la informació sobre els alumnes abans de 
repartir qualsevol producte alimentari. 

• Els esmorzars que els alumnes porten per a celebrar el seu aniversari, només 
es podran repartir dins l’aula. La part que sobri es deixarà a la sala de 
mestres. En cap cas es podrà repartir a altres alumnes del centre. 

• En cas d’haver-hi restes de menjar  a l’aula, caldrà treure aquestes amb 
tovalloletes d’un sol ús. 

• En cas que sigui necessari, les persones que estiguin amb l’alumne/a 
(mestres, companys, monitors,...) caldrà que es rentin les mans  després de 
manipular aliments que puguin provocar una al·lèrgia a la pell. 

• Per evitar possibles riscos davant d’aniversaris i/o celebracions , així com 
festes especials  que es facin al centre, serà la família qui deixarà al tutor/a a 
l’inici del curs una capsa de galetes d’ús exclusiu per l’alumne. 

• No se li ha d’oferir menjar  sense previ consentiment de la família ni se 
l’obligarà mai a menjar si el nen/a ho rebutja 

• A les aules d’infantil es tindrà cura amb el material que s’utilitza per beure , 
el got d’aquests infants cal que estigui guardat apart.  

• En cas de tenir mascotes  dins de l’aula cal tenir especial precaució amb el 
pinso ja que pot contenir al·largents. 

 
ACTUACIONS: 
 

• Davant d’una reacció de caràcter lleu (símptomes cutanis o gastrointestinals), 
s’ha de trucar als pares immediatament, per a què prenguin les mesures 
oportunes: aconsellar el trasllat a un centre mèdic o presentar-se 
personalment a recollir el nen. 
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• Davant d’una reacció greu, (símptomes respiratoris), s’ha d’alertar 
immediatament als serveis mèdics. Es trucarà als pares després. La prioritat 
és auxiliar primer a la persona al·lèrgica. 

• Si la reacció comporta més gravetat i es tracta d’una reacció sistemàtica 
(anafilàctica), la primera mesura serà sempre administrar adrenalina, trucar a 
l’ambulància i finalment avisar a la família. 

• L’únic tractament en cas d’una reacció al·lèrgica greu és l’administració 
d’adrenalina. Totes les persones que estan al càrrec d’un infant d’aquestes 
característiques haurien de saber utilitzar l’autoinjectable. 

 
ALTRES TIPUS D’AL·LÈRGIES 
 
Tenint en compte que les al·lèrgies poden produir-se no només per ingesta sinó 
també per inhalació i contacte (l’alumnat al·lèrgic per contacte ho és per ingesta i 
l’alumnat al·lèrgic per inhalació ho és per contacte i per ingesta), aquest protocol 
serà igualment vàlid per tots els casos. Es prendran les mesures adients per 
adaptar-lo a la singularitat i evitar qualsevol risc. 
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PROTOCOL PER AL TRACTAMENT DE L’ÚS D’INTERNET I LES  XARXES 
SOCIALS  

 
• L’evolució tecnològica està creant nous entorns a través d’Internet i de les 

xarxes socials en els quals la comunicació s’amplia i evoluciona fomentant la 
socialització. Aquests entorns socials també generen nous riscos i per això cal 
orientar i protegir els nens i nenes que s’inicien en el seu ús. 

• Cal ensenyar a conèixer aquests riscos i aprendre a gestionar-los. El procés 
educatiu ha de proveir de coneixements sobre l’ús responsable i segur, a 
través de les polítiques de privacitat. La comunitat educativa ha 
d’acompanyar-los oferint models. 

• L’escola pot obrir espais de comunicació, a través de les xarxes, participar 
amb alumnat d’altres centres i en grups petits dins de la pròpia aula, tot 
evitant situacions de risc.  

• Tota la comunitat educativa es partícip d’aquesta evolució tecnològica, tant 
els mestres des de les aules, l’escola en la seva organització i les famílies des 
de les seves llars i per tant, també responsable del seu bon ús. 

 
Normes d’utilització 
 
Escola 

• La secretaria del centre, d’acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 
protecció de dades de caràcter personal inclourà les dades recollides per 
l’escola al fitxer Alumnat de centres educatius dependents del Departament 
d'Educació, del qual és responsable el Departament d’Ensenyament. La 
finalitat d’aquest fitxer és educativa i orientadora. Tanmateix custodiarà un 
arxiu amb les autoritzacions de les famílies respecte a l’ús de les imatges de 
l’alumnat. 

• Els missatges enviats des de l’escola sempre recordaran la privacitat de les 
persones amb el següent text: “Aquest missatge s'adreça exclusivament a la 
persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no 
sou la persona indicada, us recordem que  l'ús, divulgació i/o còpia sense 
autorització és prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest 
missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per 
aquesta via i que el destruïu.” 

• L’escola no autoritza als alumnes a penjar fotografies i/o vídeos de 
companys/es fetes en activitats escolars: colònies, sortides i/o festes, a les 
xarxes socials. 
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Mestres 
 

• Per poder donar d’alta un alumne/a a un servei web (Gmail, Google, ...), 
encara que siguin aplicacions educatives d'aquests serveis, cal una 
autorització dels pares o tutors legals que especifiqui quins serveis 
s'utilitzaran i amb quina finalitat i caldrà advertir que la responsabilitat per 
possibles mals usos és de l'usuari. 

• No serà necessària l’autorització en el cas de la plataforma Moodle, ja que és 
de funcionament intern. 

• La difusió d’imatges i vídeos, ha de comptar amb l’autorització per escrit de la 
família, si són alumnes i de la direcció si són imatges generals del centre. 

• Per accedir a les intranets, pàgines web, Moodle... caldrà emprar un sistema 
d’identificació personal. 

• No es podran publicar llistes de classe, llistes de preinscripció, en ubicacions 
físiques o electròniques que permetin l’accés indeterminat de persones, 
excepte si hi ha el consentiment de totes les persones interessades. 

• No es poden proporcionar dades de cap alumne/a per correu electrònic ni/o 
per telèfon, ja que no podem comprovar la identitat del sol·licitant. 

• No es poden obrir grups de Facebook, Twitter o externs de qualsevol tipus on 
hi figuri cap alumne/a, donat que tot l’alumnat es menor de 14 anys. 

• Es poden crear fòrums al Moodle, des del maquinari de l’escola, sempre que 
siguin de temàtica estrictament pedagògica i relacionats amb el Pla Curricular 
de Centre. 

• No es pot utilitzar el mòbil ni el WhatsApp dins les aules. 
 
Alumnat 
 

• No penjar, a les xarxes socials, fotografies i/o vídeos fetes en activitats 
escolars realitzades dins o fora del centre. 

• Respectar les opinions dels altres, encara que pensin diferent o expressi 
opinions contràries. 

• Respectar als altres com a persones: no insultar, no amenaçar a ningú a 
través d’internet, ni en converses públiques ni privades (ciberbulling) 

• Cal demanar permís a les persones que surtin a les fotografies, abans de 
penjar-les i etiquetar-les.  

• No difondre ni llegir correus electrònics d’altres companys, si no són per 
nosaltres. 

• Suplantació de personalitat. No podem fer-nos passar per una altra persona a 
internet. 

• No accedir a continguts inadequats. 
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Famílies 
 

• Preservar la identitat dels usuaris dels grups i correus d’altres famílies 
utilitzant sempre els mitjans d’ocultació de dades (missatges amb destinataris 
ocults. Coo) 

• No fer un ús indegut dels grups o correu d’altres famílies fora de l’àmbit 
purament educatiu. 

 


