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CRITERIS D’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE 

GESTIÓ  

 

1.1. ÒRGANS DE GOVERN I DE COORDINACIÓ 

 

L’organització pedagògica del centre es basa en el lideratge distribuït i passa 

per que tothom es senti part del projecte comú. Cal una forma de lideratge 

flexible i adaptable; eficient i reconegut, que permeti un òptim funcionament de 

l’organització de l’escola i que ajudi a crear equips de treball autònoms i 

competents. 

En aquest tipus de lideratge tothom treballa per aconseguir els objectius en 

comú, és per això que parlem d’un lideratge compartit on tots/es els/les 

membres participen de la presa de decisions i on cadascú assumeix la seva 

part de responsabilitat. 

La concreció de les tasques i funcionament de cadascun dels equips i 

comissions queda recollit a les NOFC. 

 

 Equip directiu 

 Equip de direcció 

 Consell escolar  

 Claustre 

 Coordinació pedagògica 

 Comissions 

 Departaments 

 

 

 

1.2. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT 

EDUCATIVA 

Per poder tirar endavant aquest projecte és necessària la implicació de tota la 

comunitat educativa. Cal que aquest projecte sigui conegut per totes les parts 

implicades; és tasca de l’equip directiu fer-ne difusió a fi que arribi a tota la 

comunitat educativa. 

Volem una escola on tothom es senti part, on tota la comunitat es senti 

identificada i pugui participar. La base d’aquesta participació és la comunicació 
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i relació, és feina de l’equip directiu escoltar, oferir, ampliar... per tal d’arribar a 

una bona entesa que ens permeti assolir la fita d’aprendre junts. 

CONSELL DE DELEGATS/ES 

Els alumnes d’educació primària tenen un delegat/a que representa el seu curs 

en les reunions que periòdicament convoca la directora. En aquestes reunions 

es plantegen propostes de millora del centre que es recullen i incorporen, quan 

s’escau. Es tracta d’un espai de debat en que els alumnes poden exposar 

inquietuds que sorgeixen a l’aula i que pretén fer als alumnes conscients de 

mancances o aspectes a millorar i a cercar solucions a partir del consens.  

AFA 

Mensualment es realitzaran reunions entre l’equip directiu i els/les 

representants de l’AFA per tal de consolidar la participació de les famílies en 

temes rellevants de l’escola. 

PARES I MARES DELEGATS/DES 

Ajuden i col·laboren amb els/les tutors/es en transmetre informacions, potenciar 

la participació de les famílies en les activitats de l’escola. 

 

1.3. PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA I GESTIÓ 

DE CONFLICTES 

La concreció de les normes de convivència, del 

procediment per a la resolució de conflictes i de les 

conductes sancionables en el marc de la regulació 

legal dels drets i deures de l’alumnat es troben a les 

Normes d’Organització i Funcionament de Centre 

(NOFC) i el Projecte de Convivència: 

Els objectius de centre van encaminats a: 

 Desenvolupar una cultura democràtica basada en el respecte i la justícia 

dins l’àmbit escolar com a espai d’adquisició d’aprenentatge i de 

socialització. 

 Garantir la representativitat de tots/es els integrants de la comunitat 

educativa per assegurar, així, la pluralitat de veus i la 

coresponsabilització. 
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 Aconseguir la creació d’un bon clima de centre i d’aula que afavoreixi 

una convivència respectuosa i sensible entre tots els sectors de la 

comunitat educativa. 

 Impulsar l’adquisició d’una adequada competència social que permeti 

entendre el conflicte com un fet consubstancial a la interacció personal i 

de grup, i una oportunitat  per al desenvolupament personal i social. 

 

 

1.4. SERVEIS ESCOLARS 

ACOLLIDA 

L’AFA del centre és l’encarregada de planificar , gestionar i supervisar les 

activitats extraescolars de caire esportiu, artístic, lúdic , tecnològic... de l’escola 

així com l’espai d’acollida matinal i de tarda. Totes aquestes activitats seran 

consensuades amb l’equip directiu del centre. 

 

 

 

MENJADOR 

La seva organització i funcionament queda recollida en el pla de funcionament 

del menjador escolar. Des de la comissió de menjador, derivada del consell 

escolar, es farà un seguiment trimestral. 

La regulació dels serveis escolars es desplega a les NOFC 

 


