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0. TRETS D’IDENTITAT 
 

 

L’ESCOLA MISERICÒRDIA és un col·legi d’educació infantil (segon cicle) i primària, 

d’estructura d’una línia, de titularitat pública depenent del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i situat al Carrer Gandesa, núm. 13 de Reus. El Decret 102/2010, de 

3 d’agost (DOGC núm. 5686-05/08/2010) estableix que els centres docents públics en què 

s’imparteix l’educació infantil i primària són institucions escolars en què es desenvolupen el 

procés d’ensenyament - aprenentatge i de formació dels alumnes, i les activitats d’innovació 

de la pràctica educativa i de formació i perfeccionament del personal docent. Som un centre  

arrelat en el seu entorn i context cultural, amb un projecte educatiu propi obert a la 

col·lectivitat i amb autonomia de gestió i funcionament.  

En els programes escolars, s’introdueixen els continguts tradicionals catalans. Per això el 

nostre alumnat viu i participa de les festes i tradicions populars i són per a ells un mitjà de 

creativitat, de cultura, de convivència ciutadana i d’arrelament. 

 

L’educació que donem al nostre alumnat es basa en quatre pilars fonamentals: 

 

 Aprendre a conèixer. 

 Aprendre a fer. 

 Aprendre a viure. 

 Aprendre a ser. 

 

 

L’objectiu general de l’ESCOLA  MISERICÒRDIA, contemplat en el seu Projecte Educatiu 

de Centre, és el de cercar el ple desenvolupament de la personalitat de tots i cadascun dels 

alumnes del centre, mitjançant una formació humana integral i un respecte als principis 

democràtics de convivència, als drets humans i a les llibertats derivades d’aquests drets. S’ha 

de tenir en compte, també, que des de l’any 1997 som un Centre d’Atenció Educativa 

Preferent (Ordre de 3 de setembre de 1996), impartint els ensenyaments de les etapes 

d’educació infantil de segon cicle i primària a nens i nenes, alguns d’ells amb especials 

dificultats per assolir els objectius generals de l’educació primària a causa de la seva 

idiosincràsia: alumnes immigrants amb diferents condicions socials i culturals o per trobar-se 

situats en entorns socials i econòmics desafavorits, i que l’escola com a institució educativa a 

de procurar que s’acompleixi l’objectiu general proposat en el seu Projecte Educatiu de 

Centre per a cadascun dels seus alumnes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. DE LES NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

DE CENTRE. 
 

 

1.1 OBJECTIUS 
 

1)  L’objectiu principal d’aquest NOFC, és el de recollir, en el marc dels projectes educatiu i 

curricular, els aspectes relatius al funcionament intern del centre, basant-se i completant 

l’ordenament normatiu general. Dóna forma orgànica als elements que composen la  

estructura educativa, conté la dels drets i deures dels diferents membres de la comunitat 

educativa, reglamenta i regula les funcions concretes de cada òrgan  i organitza el 

funcionament dels recursos humans, materials i funcionals.  

 

S’estableixen així el conjunt de normes de convivència i relació que han de garantir el 

correcte desenvolupament de les activitats educatives, formatives i socials que com a centre 

pretenem, els objectius de les quals queden establerts en el Projecte Educatiu de Centre. 

Aquestes normes s’han d’entendre com una pauta de conducta i actuació i com una eina de 

millora i bon funcionament del centre. 

 

L'aplicació d’aquestes normes afecta l’actuació dels òrgans col·legiats i unipersonals, així 

com tots els elements individuals i col·lectius de la comunitat educativa: mestres, alumnes, 

mares i pares, personal PAS, monitors ... 

 

2)  Aquestes normes són d’aplicació única i exclusiva per a totes les activitats desenvolupades  

dins del centre i a aquelles que es realitzin fora però promogudes pel centre i aprovades 

degudament pel Consell Escolar. 

 

3) Dins d’aquesta perspectiva aquestes NOFC  tenen com a finalitat: 

 

 Regular els aspectes bàsics d’organització i funcionament del centre. 

 Establir de forma clara i coherent les relacions entre els diferents sectors que formen la 

comunitat escolar. 

 Assolir els objectius que han estat proposats pel Projecte Educatiu de Centre. 

 Afavorir la convivència i l’ordre acadèmic en tota la comunitat educativa. 

 

 

1.2  PRINCIPIS 
 

1) L’aplicació de les NOFC es  desenvoluparà sempre tenint en compte els següents principis: 

 

a) El desenvolupament de l’educació en el marc del respecte a les llibertats individuals 

recollits en els Drets Humans, la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia, la Llei 

de Educació a Catalunya de 12 de juliol de 2009  i altra normativa vigent. 

b) El dret de tots els membres de la comunitat educativa a intervenir en les decisions que 

els afectin mitjançant els seus representants als òrgans col·legiats. 

c) La necessitat d’assegurar l’ordre intern que permeti assolir els objectius educatius del 

centre. 

d) L’acompliment dels drets i deures de cadascun dels membres de la comunitat educativa 

establerts per llei i per les nostres NOFC. 
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e) La revisió i actualització contínua  d’aquestes Normes i que vindrà determinada per la 

normativa vigent i, a més, per l’ús quotidià, l’esperit crític i constructiu i l’afany de 

superació. En aquesta revisió, el Consell Escolar consultarà i atendrà els suggeriments i 

esmenes proposades pels diferents estaments de la comunitat educativa. 

 

 

1.3  APROVACIÓ, REFORMA I MODIFICACIÓ 
 

El Consell Escolar és qui aprova, reforma i modifica el contingut d’aquestes Normes 

d’Organització i Funcionament del centre per consens i, en cas de no haver-ne, per una 

majoria mínima de dos terços.  

 

 
 

1.4  INFORMACIÓ I CONTROL 
 

Cal que tota la comunitat educativa conegui el NOFC i l’equip directiu és l’encarregat 

d’informar-ne del seu contingut a tots els membres del Claustre de Professors, del Consell 

Escolar del Centre i als representants de l’Associació de Mares i Pares. Així mateix, serà 

motiu de comentari i explicació als alumnes  i d’informació a mares i pares en els aspectes 

que els afectin particularment. 

 

 El/La director/a  del centre vetllarà especialment per l’acompliment d’aquestes Normes per 

part del professorat, alumnes, pares, mares, tutors i tutores de l’alumnat, personal no docent i 

totes les persones i entitats que per qualsevol motiu formin part de la comunitat educativa. 

 

 

 

2. DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 

 

Les Normes de Funcionament de centre estan basades en les següents lleis en vigència: 
 

Llei Orgànica d’Educació de 2/2006 de 3 de maig.. 

Decret 279/2006 sobre drets i deures de l’alumnat 

Decret 75/2007 de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres 

sufragats amb fons públics. 

Llei d’Educació a Catalunya de 12/2009 de 10 de juliol. 

DOGC  n .5422/16/07/2009   Carta de compromís educatiu sobre drets, llibertats i obligacions de tots els 

membres de la comunitat escolar. 

Acord de Govern GOV/71/2011 mesures excepcionals 2011-15 

Ordre EDU/521/2010 de 2 de novembre adaptació de procediment disciplinari sumari a les característiques 

específiques dels centres educatius públics, 

Decret d’Autonomia de centres 102/2010 de 3 d’agost. 

Resolució de 16 de juny de 2011 sobre l’organització i funcionament de les escoles i els centres públics 

d’educació especial per al curs 2011/12. 

 



 

 

Finalitats de l’estructura d’organització i gestió. 
 

Marc general 

 

L’estructura d’organització i gestió dels col·legis d’educació infantil i primària ha de permetre 

i facilitar, en el marc del projecte educatiu: 

 

a) L’autonomia de gestió organitzativa i pedagògica del col·legi i la definició del seus 

objectius. 

b) L’assoliment dels objectius didàctic-pedagògics dels ensenyaments que s’hi imparteixen i 

la seva adequació a les necessitats de l’entorn i del context sociocultural. 

c) La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i l’exercici dels 

drets i deures dels membres que la componen. 

d) La millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge dels alumnes i la seva avaluació. 

e) La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent. 

 

Estructura d’organització i de gestió 

 

L’estructura de gestió dels col·legis d’educació infantil i primària està formada per: 

 

a) Òrgans de govern, que n’existeixen d’unipersonals i de col·legiats. 

b) Òrgans de coordinació. 

 

Els òrgans de govern i els de coordinació, en tant que són òrgans de gestió, dirigeixen llur 

actuació a l’assoliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior. 

 

 

2.1  ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN  
 

Els òrgans unipersonals d’aquest centre són: director/a, cap d’estudis i secretari/ària, que 

formen l’equip directiu. 

 

L’equip directiu assessora el director o la directora en matèries de la seva competència, 

elabora el Pla Anual, el Projecte educatiu, les Normes d’Organització i Funcionament de 

centre i la Memòria  Anual del col·legi. 

 

L’equip directiu es reuneix dues hores setmanals per a tractar tots els temes que van sorgint   a 

nivell pedagògic i que necessiten una cooperació conjunta  per a què posteriorment en una 

altra sessió setmanal, es posin en coneixement de la Comissió pedagògica formada per tots els 

coordinadors de cicle i que ells a la vegada puguin transmetreu als mestres en les Reunions de 

cicle.  

 

Així mateix, l’equip directiu afavoreix la participació de la comunitat educativa i estableix els 

criteris per a l’avaluació interna del centre i coordina  les actuacions dels òrgans unipersonals 

de coordinació, segons les previsions d’aquestes Normes. 
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Condicions i requisits per exercir els càrrecs unipersonals. 
 

Les condicions i requisits per exercir el càrrec de director són: 

 

a) Ser funcionari docent, en servei actiu. 

b) Tenir una antiguitat d’ almenys cinc anys en el cos de funcionaris docents dels del qual 

s’opta i haver estat professor durant un període d’igual durada en un centre que imparteixi 

ensenyaments del mateix nivell i règim. 

c) Tenir destinació definitiva al centre, amb un mínim d’un curs d’antiguitat al centre. 

d) Estar acreditat per l’administració educativa per a l’exercici de la funció directiva. 

 

No poden concórrer al procés electoral, com a elegibles, els directors que finalitzen el seu 

tercer període de mandat consecutiu en el centre, i que han estat nomenats en els tres períodes 

d’acord amb les previsions de la Llei d ’ Educació de 12 de juliol de 2009. 

 

Els professors designats per exercir els càrrecs de la resta d’òrgans unipersonals de govern 

han de ser funcionaris docents, en servei actiu, i tenir destinació definitiva al centre. 

 

 

 Director/a 

 

1. El director o directora del centre públic és responsable de l'organització, el 

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

tot el personal.  

2. La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment de concurs, en 

què participen la comunitat escolar i l'Administració educativa.  

3. El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i 

de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions 

s'exerceixen en el marc de l'ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre 

i del projecte de direcció aprovat.  

4. Corresponen al director o directora les funcions de representació següents:  

a) Representar el centre.  

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

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

                           del centre.  

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

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

5. Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics 

següents:  

a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 

corresponents.  



 

 

b) Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el 

projecte educatiu i garantir-ne el compliment.  

c) Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

plantejaments de tutoria, de coeducació i d'inclusió, i també de tots els altres plantejaments 

educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció.  

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

comunicació en les activitats del centre, d'acord amb el que disposen el títol II i el projecte 

lingüístic del centre.  

e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu.  

f) Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de 

llocs de treball del centre i les modificacions successives.  

g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs de treball a què fa referència  

l'article 124.1 i presentar les propostes a què fa referència l'article 115.                     

h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la programació 

general anual.  

i) Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu i, 

eventualment, dels acords de coresponsabilitat.  

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

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

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

escolar:  

a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre.  

b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries 

corresponents.  

c) Assegurar la participació del consell escolar.  

d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d'alumnes i, si s'escau, amb 

les associacions d'alumnes. 

7. Corresponen al director o directora les funcions relatives a l'organització i la gestió del 

centre següents:  

a) Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament del centre i 

dirigir-ne l'aplicació.  

b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte 

educatiu.  

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

d) Visar les certificacions.  
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e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o 

secretària del centre.  

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

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

com a òrgan de contractació.  

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

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

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

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

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

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

norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El director o directora, 

en l'exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a defensar d’interès 

superior de l' infant.  

10. La regulació del complement retributiu del director o directora relatiu a les funcions de 

direcció ha de tenir en compte la complexitat del centre que dirigeix. 

 

Cap d’estudis 

 
Són funcions del o la cap d’estudis: 

 

Correspon al cap d’estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les 

activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del director 

del col·legi. Les seves funcions específiques són: 

 

a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el sí del propi centre com amb els 

centres públics que imparteixen l’educació secundària obligatòria, als quals estigui adscrit.  

 

b) Coordinar també quan s’escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a terme 

l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais 

docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, escoltat el claustre. 

 

c) Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el consell escolar del centre i 

les associacions de pares. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del 

Departament d’Ensenyament i especialment amb els equips d’assessorament 

psicopedagògic. 

 

d) Substituir el director en cas d’absència. 

 

e) Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular de centre i vetllar per 

l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes 

d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d’aquells que presentin 

necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació de tots els 

mestres del claustre en els grups de treball. 

 



 

 

f) Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a terme amb 

relació amb els objectius generals d’àrea i d’etapa, i en relació amb els criteris fixats pel 

claustre de professors en el projecte curricular de centre. Coordinar la relació de les 

reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació de fi de cicle. 

 

g) Vetllar per la coherència i l’adequació en la selecció dels llibres de text, del material 

didàctic i  complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixen en el 

col·legi. 

 

h) Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el 

seguiment. 

 

i) Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del 

professorat que es desenvolupin en el col·legi, quan s’escaigui. 

 

j) Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del 

Departament d’Ensenyament. 

 

 

  Secretari/ària 
 

Correspon al secretari o dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa del 

col·legi, sota el comandament del director, i exercir, per delegació d’aquest, la prefectura 

del personal d’administració i serveis adscrits al col·legi, quan el director així ho 

determini. 

 

Són funcions específiques del secretari les següents: 

 

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

que celebrin. 

 

b) Tenir cura de les tasques administratives del col·legi, atenent la seva programació general 

i el calendari escolar. 

 

c) Estendre les certificacions i els documents oficials del col·legi, amb el vistiplau del 

director. 

 

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

custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats 

financeres, juntament amb el director. Elaborar el projecte de pressupost del col·legi. 

 

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

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

 

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

d’acord amb la normativa vigent. 

 

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

expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 
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h) Confegir i mantenir l’ inventari general del centre. 

 

i) Vetllar pel manteniment i la conservació general del centre, de les seves instal·lacions, 

mobiliari i equipaments d’acord amb les indicacions del director i les disposicions vigents. 

Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui. 

 

j) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, alienació o 

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

vigent. 

 

k) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director del col·legi o atribuïdes 

per disposicions del Departament d’Ensenyament. 

 

 

2.2 ÒRGANS COL·LEGIATS  DE GOVERN  
 

Són òrgans col·legiats de govern de les escoles d’educació infantil i primària el Consell 

Escolar del Centre i el Claustre de Professors.  

 

 

CONSELL ESCOLAR DE CENTRE 
 

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 corresponsabilitat, convenis i altres acords de 

col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

d) Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents. 

e) Aprovar la carta de compromís educatiu. 

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

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



 

 

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o 

directora. 

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.  

j) Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i 

d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.  

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. Els centres de titularitat pública han de comptar 

amb una comissió econòmica, amb les excepcions que estableixi el Departament. 

  

Composició del Consell Escolar 

 
El Consell Escolar dels centres docents públics és compost per : 

 

                 Membres per designació: 

 

 Director/a. Actua com a president/a 

 Cap d’estudis 

 Secretari 

 Representant de l’AMPA: 1 membre 

 Representant de l’Ajuntament :1 membre 

 

                    Membres electes: 

 

 Sector professors: 6 professors del claustre 

 Sector pares: 6 pares/mares o representants legals 

 Sector personal Administració i Serveis: 1 membre 

 

Quan a l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb la normal activitat del 

centre i que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’algun membre de la 

comunitat educativa que no és membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per 

tal que informi sobre el respectiu tema o qüestió amb veu, però sense vot.. 
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 Funcionament del Consell Escolar 
 

Normes de funcionament del Consell Escolar: 

 

a) El Consell Escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre 

que el convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels  seus membres. A més, 

preceptivament, es farà una reunió a l’inici i al final del curs. 

 

b) Hom procurarà que les decisions en el sí del consell escolar es prenguin per consens. Si no 

és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres 

presents, llevat dels casos que la normativa determini una altra majoria qualificada. En cas 

de produir-se un empat i esgotades les vies del consens dirimeix el resultat de les 

votacions el vot del president. 

 

c) La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel director, amb 

48 h d’antelació, juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de 

debat, i en el seu cas d’aprovació, llevat del cas d’urgència apreciada per la presidència, la 

qual es farà constar a la convocatòria. 

 

d)  Les reunions del Consell Escolar se celebren en un horari que permeti l’assistència dels     

     pares/mares. En la primera reunió d’inici de curs es revisa l’horari i s’acorda per majoria.  

 

 

Procediment d’elecció dels membres del Consell Escolar del centre. 
 

 Procediment d’elecció dels membres del Consell Escolar del Centre: 

 

1. Les eleccions per a la constitució inicial o renovació parcial dels membres del Consell 

Escolar les convoca el director del centre amb un mínim de quinze dies hàbils d’antelació, 

preferentment en dies diferents per a cadascun dels sectors de la comunitat escolar 

(professors, pares d’alumnes i personal d’administració i serveis), dins les dates previstes 

a aquest efecte. Dins els quinze dies esmentats, els candidats poden donar a conèixer les 

seves propostes utilitzant mitjans que no interfereixin la marxa ordinària del centre. 

 

2. Les eleccions a membres dels sectors electius s’efectuen dins les dates que a aquest efecte 

fixi el Departament d’Ensenyament. 

 

3. En el cas de renovació parcial del Consell Escolar s’aplicaran els següents criteris: 

 

a) Sector professorat: els afectats per la renovació parcial són successivament els menys 

votats en les darreres eleccions al Consell Escolar. 

b) Sector pares d’alumnes: els afectats per la renovació són els pares d’alumnes que, 

atesa l’edat i curs escolar dels seus fills, abans tinguin previst deixar d’ésser membres 

de la comunitat educativa del centre. 

c) En ambdós casos i en cas que coincideixin diversos membres, s’efectuarà un sorteig. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Amb relació als candidats dels diferents sectors: 

 

a) Són candidats els professors del centre, els pares o tutors dels alumnes i el personal 

d’administració i serveis que presentin la seva candidatura al president de la mesa 

electoral corresponent amb cinc dies d’antelació al dia de l’elecció. 

 

b) Aquells qui formen part de més d’un sector de la comunitat educativa només poden 

presentar-se com a candidats per a un dels sectors. 

 

c) Si el nombre de candidats a membres del Consell Escolar d’un determinat sector és 

inferior al nombre de llocs a cobrir, tots els membres del sector corresponent passen a 

ser elegibles. Si el membre elegit en aquestes circumstàncies és un professor o un 

membre del personal d’administració i serveis, haurà d’assumir el nomenament. Si és 

un pare d’alumne o un alumne i no vol assumir-lo, es farà una segona votació, i si el      

nou membre elegit tampoc no vol assumir-lo, el lloc quedarà vacant fins a la        

convocatòria següent. 
 

5. Amb relació a les eleccions del sector de representants dels professors: 

 

a) Poden ser candidats tots els membres del claustre. 

 

b) L’elecció s’efectua en una sessió extraordinària del claustre, convocada amb aquest 

únic punt en l’ordre del dia. 

 

c) Cada professor pot votar, com a representant d’aquest sector, un nombre màxim de sis 

candidats. 

 

6. Amb relació a les eleccions del sector de representants dels pares d’alumnes: 

 

a) Poden ser candidats els pares i les mares o els tutors d’alumnes del centre que 

exerceixin la pàtria potestat o la tutela d’aquests i figurin en el corresponent cens 

electoral. 
 

b) El nombre màxim que pot ser votat per cada elector, en el cas de pares d’alumnes, 

com a representants corresponents a aquest sector serà de sis candidats. 

 

7. Amb relació a les eleccions del sector de representants del personal d’administració i 

serveis: 

 

a)   Poden ser candidats tots els membres del personal d’administració i serveis, 

educadores, vetlladores i Tècnica d’Educació Infantil. 
 

b)  Cada membre pot votar, com a representants d’aquest sector, un candidat. 

 

8. Les votacions són personals, directes i secretes. No s’admetrà la delegació de vot ni el vot 

per correu. 

En el cas de pares d’alumnes, poden votar el pare i la mare o tutor respectiu, llevat que la 

pàtria potestat de l’alumne estigui conferida en exclusiva a un dels pares, cas en el qual 

només aquest tindrà dret de vot. 
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9. La condició de membre electe del Consell Escolar del centre s’adquireix per quatre anys. 

Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants dels sectors de professors i 

de pares d’alumnes, sens perjudici que es puguin cobrir d’immediat les vacants que es 

produeixin. La vacant que es produeixi en el Consell Escolar ha de ser ocupada pel 

següent candidat més votat en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir 

la vacant  aquesta queda sense cobrir fins a la propera renovació del Consell Escolar. El 

nou membre ha de ser nomenat per al temps que li restava del mandat a la persona que ha 

causat la vacant. 

 

 

10. Una vegada finalitzats aquests processos electorals es constitueix el Consell Escolar del 

centre en el termini de quinze dies a partir de l’última elecció i es procedeix a la 

constitució de les comissions previstes per llei i per aquest Reglament de Règim Intern. El 

secretari estendrà acta de la constitució del Consell Escolar. El president del Consell 

Escolar trametrà al/la Director/a del Departament d’Ensenyament còpia de l’acta de 

constitució. 

 

 

Comissions específiques del Consell Escolar de Centre. 
 

Són funcions de les comissions específiques estudiar, informar i elevar propostes al consell 

escolar del centre sobre els aspectes del seu àmbit que se’ls sol·licitin o considerin convenient 

d’aportar, així com desenvolupar les tasques que el consell li encomani. 

Estan regulades normativament dins del si del Consell Escolar la comissió econòmica, la 

comissió permanent i la comissió de convivència. Les Normes d’Organització i Funcionament 

del centre poden establir altres comissions específiques. Els components d’aquestes 

comissions són designats pel consell escolar entre els seus membres. 

 

Així mateix, el consell escolar podrà autoritzar la col·laboració d’altres membres de la 

comunitat educativa, quan sigui d’interès per als objectius de la comissió. 

 

 

a)  Comissió econòmica 

 

Al si del Consell Escolar es constitueix una comissió econòmica, integrada per la Direcció, 

el secretari, un representat del sector mestres, un representant del sector pares/mares i el/la  

representant de l’ Ajuntament. 
 

La comissió econòmica exerceix el control i la fiscalització periòdica dels comptes del centre 

i es reuneix almenys una vegada a l’any i sempre que el director la convoqui. L’aprovació del 

pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre són funcions pròpies no delegables 

del Consell Escolar. 

 

 

b) Comissió permanent 

 

 Al si del Consell Escolar es constitueix una comissió permanent, integrada per la Direcció, 

que la presideix, el cap d’estudis i un representant del professorat i un dels pares d’alumnes, 

designats pel consell escolar del centre. De la comissió permanent en forma part el secretari, 

amb veu i sense vot. 



 

 

 

La seva funció és la d’elaborar propostes sobre temes propis per presentar al Consell Escolar i 

donar el vistiplau a activitats/i/o actuacions, que pel seu caràcter urgent, no permetin convocar 

a tots els membres del Consell. 

 

No es pot delegar en la comissió permanent les competències referides a l’elecció i cessament 

de director, les de creació d’òrgans de coordinació, l’aprovació del projecte educatiu, del 

pressupost i la seva liquidació, de Normes i Funcionament de centre i de la programació 

general anual, ni les de resolució de conflictes i imposicions de correctius amb finalitats 

pedagògiques en matèria de disciplina d’alumnes. 

 

 

 c) Comissió de convivència 

 

 Al si del Consell Escolar es constitueix una comissió de convivència, composta pel 

director/a, que n’és el president, i dos professors/es i dos pares/mares elegits entre els 

membres del consell escolar. El secretari del centre assistirà a les sessions amb veu, però 

sense vot. 

 

Les funcions d’aquesta comissió seran: 

 

 Vetllar pel compliment dels drets i deures dels alumnes en particular i de tota la 

comunitat  educativa en general. 

 Vetllar pel compliment de les mesures correctors. 

 Assessorar la Direcció del centre en determinats casos sobre  l’aplicació de mesures 

correctores i sancions. 

 Vetllar pel seguiment del procés de  mediació quan s’escaigui. 

 Vetllar per l’acompliment de la Carta de compromís de centre. 

 

 

 CLAUSTRE DE PROFESSORS 
 

El claustre de professors és l’òrgan propi de participació d’aquests en la gestió i planificació 

educatives del col·legi. Està integrat per la totalitat dels mestres que hi presten serveis i és 

presidit pel director. 

 

Les  funcions del Claustre de Professors  són: 

 

a) Participar en l’elaboració del projecte educatiu del centre. 

b) Informar i aportar propostes al consell escolar del centre i a l’equip directiu sobre 

l’organització i la programació general del centre i per al desenvolupament de les 

activitats escolars complementaries i de les extraescolars. 

c) Establir criteris per a l’elaboració del projecte curricular de centre, aprovar-lo, avaluar-ne 

l’aplicació i decidir-ne possibles modificacions posteriors. 

d) Elegir els seus representants al consell escolar del centre 

e) Informar el nomenament dels mestres tutors. 
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f) Informar favorablement la proposta de creació d’altres òrgans de coordinació, abans que 

el director no la presenti al consell escolar del centre . 

g) Fixar i coordinar criteris sobre el treball d’avaluació i recuperació dels alumnes. 

h) Fixar i coordinar les funcions d’orientació i tutoria dels alumnes. 

i) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i investigació pedagògiques i en la 

formació del professorat  del col·legi. 

j) Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació dels alumnes i del centre en general. 

k) Aportar al consell escolar del centre criteris i propostes per a l’elaboració de les Normes 

de Funcionament de Centre. 

l) Aportar a l’equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del pla d’estudis del 

centre, la utilització racional de l’espai escolar comú i de l’equipament didàctic en 

general. 

m) Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats dels candidats. 

n) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del departament d’Ensenyament. 

 

Funcionament del claustre de professors   
 

El claustre es reuneix preceptivament a l’ inici i al final de curs escolar i sempre que el 

convoqui el/la  director/a o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. L’assistència al 

claustre és obligatòria per a tots els seus membres.   

 

Els acords del claustre són adoptats per majoria dels assistents, llevat que una norma 

específica exigeixi una majoria qualificada o reforçada. En cas d’empat dirimeix el resultat de 

les votacions el vot del president. 

 

El secretari del centre aixeca acta de cada sessió del claustre, la qual, una vegada aprovada, 

passa a formar part de la documentació general del centre. 

 

2.3  ÒRGANS DE COORDINACIÓ 
 

 Són òrgans de coordinació en el nostre centre els següents: 

 

a) Col·legiats: els equips de cicle. 

b) Unipersonals: 

- coordinadors/es de cicle. 

- coordinadors/es d’etapa. 

- coordinador/a d’informàtica. 

- coordinador/a lingüística. 

- coordinador/a d’activitats esportives. 

- coordinador/a de la biblioteca. 

- coordinador/a de Riscos Laborals. 

- coordinador de festes. 

- coordinador/a de material. 



 

 

 

      ELS COORDINADORS  DE CICLE 
 

 

Els equips  de cicle són els òrgans de coordinació la funció principal dels quals és  

organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle.  

 

A més de la funció principal descrita, els equips de cicle poden formular propostes 

relatives al projecte educatiu i curricular del centre i a llur programació general. 

En els equips de cicle s’hi integren tots els mestres que imparteixen docència en el 

corresponent cicle. 

 

A nivell intern, els equips de cicle estan coordinats pel corresponent coordinador de cicle,  

que serà l’encarregat de formular les propostes o bé fer el traspàs d’informació a la 

Comissió  Pedagògica . 

 

Els equips de cicle duran a terme les sessions d’avaluació dels seus alumnes i es 

constituiran en comissions d’avaluació, presidida pel cap d’estudis, per a l’avaluació i 

promoció dels alumnes que finalitzen el cicle. 

 

 

    ELS/LES  COORDINADORS/ES  D’ETAPA 

 

 
    En el col·legi  hi ha dos coordinadors/es  d’etapa:  d’Educació Infantil i  de Primària. 

Els/les coordinadors/es  vetllen 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.     

      El/la  coordinadora  d’E. Infantil i el/la  coordinador/a de Primària, escoltades les    

      propostes del  professorat, portaran a terme les funcions següents:  

 

a)  Elaborar la programació anual de les activitats escolars complementàries. 

b)  Promoure   i   coordinar  les  activitats  culturals   

c)  Coordinar  l'organització  dels  viatges  d'estudi,  els intercanvis  escolars i qualsevol   

       altre  tipus de viatge que es realitzi amb els alumnes.  

d)    Distribuir   els   recursos   econòmics  adients per a cada  activitat complementària      

       amb el vistiplau del secretari i la directora.   

e)   Elaborar una memòria final de curs amb l'avaluació de les activitats realitzades,  que   

             s'inclourà a la memòria anual d'activitats del centre.  
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 EL/LA  COORDINADOR/A  D'INFORMÀTICA  
 

 Són funcions del coordinador d'informàtica:  

 

a) Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la  utilització i l'optimització dels  

recursos informàtics i per a l'adquisició de nous recursos. 

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 el 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) Mantenir actualitzat el Blog de l’escola. 

f) Aquelles altres que el director del col·legi li encomani en  relació amb els recursos       

informàtics i telemàtics que li pugui atribuir el Departament d'Ensenyament.  

     

          

 

EL/LA  COORDINADOR/A   LINGÜÍSTIC/A.  
 

Són funcions del coordinador lingüístic:  

 

a) Assessorar l'equip directiu en la 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 altres que el director del centre li encomani en relació al Projecte lingüístic o que 

li pugui atribuir el Departament d'Ensenyament.  

 



 

 

 

EL/LA   COORDINADOR/A   D'ACTIVITATS ESPORTIVES   
 

Són   funcions   del   coordinador  d'activitats esportives:  

 

a) Elaborar la programació anual de les activitats escolars esportives.  

b) Donar a conèixer als alumnes la informació relativa a aquestes activitats.  

c) Promoure   i   coordinar  les  activitats  esportives.  

d) Distribuir   els   recursos   econòmics  adients per a cada  activitat esportiva amb el 

vistiplau del secretari i la directora.   

e) Elaborar una memòria final de curs amb l'avaluació de les activitats realitzades,  que   

      s'inclourà a la memòria anual d'activitats del centre.  

 

 

EL/LA  COORDINADOR/A  DE  LA BIBLIOTECA 

 
Són funcions del coordinador de la biblioteca: 

 
a) Dirigir i controlar el funcionament de la biblioteca del centre.  

b) Actualitzar l’inventari de llibres de la biblioteca. 

c) Controlar el servei de préstec dels llibres. 

d) Proposar la compra de llibres i material per a la biblioteca a l’equip directiu i al Claustre 

de Professors. 

 

EL/LA  COORDINADOR/A  DE  RISCOS  LABORALS 
 

Funcions: 

 

1.Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar 

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

del Servei de Prevenció de Riscos Laborals 

 

2. Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i també en la 

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

 

3. Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla 

d’emergència, amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i funcionalitat. 

 

4. Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les persones, els 

telèfons i l’estructura. 

 

5.Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat complementària a 

les revisions oficials. 



 

21 

6.Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment. 

 

7.Emplenar i trametre als Serveis territorials el full de Notificació d’accidents. 

 

8.Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació 

dels accidents que es produeixin en el centre docent. 

 

9.Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’avaluació i el 

control dels riscos generals i específics del centre. 

 
10.Coordinar la formació dels treballadors del centre en matèria de  prevenció de riscos 

laborals. 

 
11.Col·laborar amb el claustre per al desenvolupament, dins del currículum de l’alumnat, dels 

continguts de prevenció de riscos. 

 
 

 

EL/LA  COORDINADOR/A DE FESTES  
 
 

Són funcions del coordinador de festes:  

 

Des fa uns anys varem considerar convenient  crear al començament de cada nou curs escolar 

la Comissió de festes, formada per  mestres voluntaris  que  s’encarreguen de donar propostes 

i idees per a la celebració a l’escola de les festes populars. 

 

El/La coordinador/a de festes recull la informació i la traspassa als cicles a través de les 

diferents reunions de cicle i la Comissió pedagògica. Tot seguit les activitats que  queden 

aprovades es porten a terme entre tots i si cal fer un programa de la festa en qüestió és el/la 

coordinador/a de festes l’encarregat de fer-lo. 

 
 

 

EL/LA  COORDINADOR/A  DE MATERIAL 
 

 

Són funcions del coordinador de material: 

 

a) Recollir les demandes del professorat sobre material fungible i fer-ne un pressupost. 

b) Establir prioritats, juntament amb l’equip directiu, sobre les despeses de material fungible. 

c) Exercir el control  del material fungible. 

d) Reposar el material fungible d’ús quotidià, segons pressupost i necessitats. 

 

L’equip directiu o el claustre de Professors pot suggerir  a més la creació d’altres 

coordinadors segons les necessitats educatives o organitzatives del centre. 

 

 



 

 

 Nomenament i cessament dels coordinadors. 
 

Els nomenament i el cessament dels coordinadors l’efectua el/la directora, escoltat    

el Claustre. El nomenament s’estendrà, com a norma, fins a final de curs.  

Es nomenaran per a exercir les funcions de coordinadors  els funcionaris docents  

en servei actiu i amb destinació definitiva al centre. Només per insuficiència d’aquests es  

cobriran la resta de llocs de coordinació amb funcionaris docents que no tinguin   

destinació  definitiva.  

El/la  director/a del col·legi pot acceptar la renuncia motivada o aprovar el cessament dels 

coordinadors d’etapa abans de la finalització del període pel qual foren nomenats, una vegada 

escoltat l’òrgan que en cada cas va intervenir en la seva proposta de nomenament i  amb 

audiència de l’interessat. 

Del nomenament o cessament, segons correspongui, del coordinador, el director n’informa al 

consell escolar del centre. 

 

EL/LA  MESTRE/A   TUTOR/A 
 

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

formen part del claustre d’un centre poden exercir les funcions de mestre/tutor quan 

correspongui.  

Cada unitat o grup d’alumnes té un mestre/ tutor, que té les funcions següents: 

a) Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels alumnes. 

b) Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament - aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu grup 

d’alumnes. 

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

d) Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per l’elaboració dels 

documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la comunicació d’aquesta als 

pares o representants legals dels alumnes. 

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

f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants 

legals per informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva assistència a les 

activitats escolars. S’entén per relació periòdica la realització d’ almenys una entrevista 

       amb els pares dels alumnes o representants legals durant el curs acadèmic i sempre que es             

      cregui necessari per alguna de les parts. 
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g) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats del 

col·legi. 

h) Aquelles altres que li encomani el director o li atribueixi el Departament d’Ensenyament. 

 

 El cap d’estudis coordina l’exercici de les funcions del tutor i programa el pla d’acció tutorial 

dels alumnes de l’escola, d’acord amb el projecte educatiu; altrament, correspon al director 

l’exercici de les funcions de coordinació de l’acció de tutoria. 

 

MESTRES  ESPECIALISTES 

 
Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques docents pròpies de la seva 

especialitat, i després la docència en altres àrees, les de tutor o tutora i les pròpies de la 

condició de mestre/a que se’ls hagin pogut encomanar. Amb caràcter general, l’especialista 

col·laborarà en els àmbits següents: 

a) Coordinació, suport tècnic i educatiu i assessorament als altres membres del claustre en 

aspectes de la seva especialitat. 

b) Assessorament, en els aspectes relacionats amb la seva especialitat, de les programacions 

que elaborin els equips de mestres de cada cicle. 

 

Mestres especialistes d’educació especial. 
 

Els mestres especialistes en educació especial centraran la seva intervenció en els àmbits 

següents. 

 Atenció als alumnes amb necessitats educatives especials, amb prioritat dels que presenten 

disminucions greus i permanents i dificultats d’aprenentatge i mancances degudes a la 

situació sociocultural de les famílies. L’atenció als alumnes per part dels mestres 

especialistes en educació especial, es podrà dura a terme de diferents formes, no 

necessàriament excloents: 

       a)   Col·laborar amb els mestres/ tutors o tutores en l’elaboració de materials  

  específics i/o adaptats. 

       b)   Intervenir dins l’aula ordinària, conjuntament amb el tutor o tutora, per tal  

 d’oferir una atenció més individualitzada als alumnes que ho requereixin. 

        c)  Intervenir en situacions escolars de treball individual o de petit grup de  l’aula  

             ordinària. 



 

 

Sense prejudici del que es consideri més adient en cada cas, es tendirà a realitzar l’atenció 

educativa específica en les situacions escolars ordinàries. 

 

 Participació en l’elaboració de les modificacions i d’adaptacions curriculars, conjuntament 

amb els mestres/ tutors o tutores i amb la col·laboració de l’EAP del sector. 

 

Mestres especialistes d’audició i llenguatge 

 

Els mestres especialistes d’audició i llenguatge són un recurs més dels centres per a l’atenció 

a les necessitats dels seus alumnes i les seves funcions són les pròpies dels mestres 

especialistes d’educació especial. 

La seva presència haurà de garantir l’atenció de logopèdia específica als alumnes amb retards 

i trastorns de la comunicació, el llenguatge i la parla. 

Per al desenvolupament d’aquesta atenció de logopèdia específica, els mestres especialistes 

d’audició i llenguatge hauran de comptar amb l’orientació i l’assessorament del Centre de 

Recursos Educatius  (CREDA) del seu sector. 

 

Mestres especialistes de música. 

 

L’especialista de música exercirà les funcions següents, en l’ordre de prioritats que 

s’indiquen: 

 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. 

 Impartir les classes a l’educació primària, atenent a les dedicacions horàries establertes. 

 Impartir classes al parvulari si el seu horari li ho permet.  

 

Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter d’especialista,    

es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre 
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Mestres especialistes d’educació física 

 

L’especialista d’educació física exercirà les funcions següents en l’ordre de prioritats que 

s’indiquen: 

 Coordinar les activitats curriculars de l’educació física del centre. 

 Impartir les classes d’educació física a l’educació primària i infantil. 

 Coordinar les activitats esportives extraescolars i complementàries, juntament amb 

l’AMPA del centre i el Consell Esportiu Baix Camp i el Pla Català d’Esports. 

 

Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter d’especialista, es 

dedicaran a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre.  

 

Mestres especialistes de llengua estrangera 

 

Els especialistes de llengua estrangera, conjuntament amb els mestres amb titulació de 

coneixements adients per impartir idiomes, atendran prioritàriament la docència de la primera 

llengua estrangera a Primària i a Educació Infantil de 4 i 5 anys. 

El centre organitzarà l’horari per tal d’optimitzar les hores d’idioma de l’especialista 

d’idiomes. Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter 

d’especialista, especialment les corresponents al desplegament del projecte lingüístic del 

centre, es dedicaran a altres activitats pròpies de la seva condició de mestres. 

 

3. DELS RECURSOS HUMANS 
 

3.1. DRETS I DEURES DELS MESTRES EN L' EXERCICI DE LA FUNCIÓ  

        DOCENT  
 

Els mestres, en l'exercici de llurs funcions docents, tenen els drets específics següents:  

a) Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l'article 104 de la LEC, 

en el marc del projecte educatiu del centre. 

b) Accedir a la promoció professional. 

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



 

 

Els mestres, en l'exercici de llurs funcions docents, tenen els deures específics següents:  

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

del projecte educatiu. 

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

tolerància, participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d'una societat 

democràtica. 

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

a la millora contínua de la pràctica docent. 

 

 

3.2  ASSIGNACIÓ DELS MESTRES ALS DIFERENTS CICLES,    

       CURSOS I ÀREES DEL CENTRE. 
 

 

S’estableix com una funció específica del director la d’assignar els mestres als diferents 

cicles, cursos i àrees en la forma més convenient per a l’ensenyament, tenint en compte 

l’especialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit cada mestre i les especialitats que tingui 

reconegudes, en el marc general de les necessitats del centre i el seu projecte educatiu, 

escoltat el claustre. 

  

L’adscripció dels professors als diferents cursos i matèries feta per la Direcció del centre, 

després d’haver escoltat el Claustre de Professors i valorada la proposta del cap d’estudis, 

tindrà en compte els elements següents: 

 

a) S’entendran com a necessitats del centre aquelles determinades per l’aplicació del projecte 

educatiu i, especialment, els aspectes lingüístics, la continuïtat del professorat al llarg del 

cicle, l’atenció a la diversitat, les característiques especials dels diferents grups d’alumnes, 

les exigències específiques del Projecte Curricular de Centre que s’estiguin desenvolupant 

o l’atenció a programes educatius específics o d’innovació educativa aprovats pel Claustre 

de Professors i el Consell Escolar. En aquest cas es valoraran les especialitats o 

capacitacions, la pròpia formació i l’experiència  del professorat. 

 

b) Ateses les necessitats del centre, l’especialitat del lloc de treball al qual hagi estat adscrit 

el professorat serà el criteri preferent d’assignació de cursos. Dins de cada especialitat es 
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podran tenir en compte les preferències de cada professor en aquest ordre: primer, 

propietaris definitius; segon, propietaris provisionals; tercer, funcionaris en pràctiques; 

quart, mestres interins; i, dins de cada grup, la major antiguitat ininterrompuda al centre i 

la major antiguitat al cos.  

 

c) Des fa uns anys hem procurat que el mateix mestre/tutor romangui tot el cicle amb el 

mateix grup d’alumnes per a tenir una continuïtat en els objectius previstos al 

començament de cada cicle. El mestre/tutor podrà canviar de nivell en el cas que hagi 

acabat el cicle i es produeixi una vacant de mestre en un altre cicle i tingui prioritat per 

accedir-li. 

 

Quan la plantilla del centre o la presència de professorat especialista permet als mestres 

disposar de més hores lectives de les assignades al desenvolupament del currículum, aquestes 

es dediquen, en el marc de la planificació del centre, a: 

 

 Tractament de la diversitat, agrupaments flexibles, reforç i ampliació d’àrees. 

 Atencions individualitzades, desdoblaments, suport i atenció a alumnes d’incorporació 

tardana i amb necessitats educatives especials. 

 Substitucions d’absències de curta durada, inferiors a 4 dies. 

 Activitats de formació. 

 Activitats dels òrgans de coordinació. 

 

 

3.3  EL PERSONAL  D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

        DRETS I DEURES   

 

S’entén per personal no docent totes aquelles persones que, tot i treballar de manera 

continuada al centre, no realitzin específicament tasques educatives. 

El personal no docent fa una labor al servei del centre i totalment necessària per al seu bon 

funcionament estructural, cosa que el fa ser considerat com a integrant de la comunitat 

educativa. 

 

Entre altres drets, especificats en el seu respectiu reglament, el personal no docent tindrà 

també els següents: 



 

 

 Ser respectat en la seva dignitat personal i professional per tots els membre de la 

comunitat educativa. 

 Poder traslladar els seus suggeriments directament al director o als professors, a fi de 

poder millorar les normes organitzatives o de convivència establertes al centre. 

 Participar, mitjançant el seu representant al Consell Escolar del centre, en la seva gestió i 

direcció. 

 

Entre els seus deures , a més dels que s’assenyalen en el seu respectiu reglament, també haurà 

de tenir en compte: 

 Acceptar les ordres i els suggeriments que el director o els òrgans de govern del centre els 

donin referents a la labor que hi fan. 

 En el cas del conserge, col·laborar amb els professors en tots els moviments interiors de 

l’alumnat, entrades i sortides, i en els diferents actes que se celebrin al centre. 

 Comunicar a la Direcció qualsevol anomalia que observin i que pugui perjudicar el 

desenvolupament de les activitats normals del centre. 

 Complir i fer complir les normes de convivència establertes en el Reglament de Règim 

Interior. 

 

L’auxiliar d’administració 

Té la consideració de Personal Pas no docent. 

 

a) Funcions 

Correspon als auxiliars d'administració (o administratius): 

 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. 

 

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents: 

 arxiu i classificació de la documentació del centre, 

 despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, 

franqueig...), 

 transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions, 
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 gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui en 

cada cas), 

 atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa 

del centre, 

 recepció i comunicació d'avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, 

permisos...), 

 realització de comandes de material, comprovació d'albarans..., d'acord amb l'encàrrec 

rebut per la direcció o la secretaria del centre, 

 manteniment de l' inventari, 

 control de documents comptables simples, exposició i distribució de la documentació 

d'interès general que estigui al seu abast (disposicions, comunicats...). 

 

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

realització de tasques similars o relacionades amb les anteriors. 

 

b) Jornada: parcial (llocs mitja jornada). Horari 

El nostre centre disposa d’auxiliar administratiu a mitja jornada. La jornada de treball del 

personal auxiliar d'administració (o administratiu) és la que estableix l'article 3 del Decret 

295/2006,  de 18 de juliol, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei 

de l'Administració de la Generalitat (DOGC núm. 4681, de 21.7.2006). 

 

Fins el mes de març la seva jornada era de 18 hores i 45 minuts en jornada ordinària i de 17 

hores i 30 minuts en període d'estiu (entre l'1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos). A 

partir de l’1 d’abril el Departament d’Ensenyament li ha aplicat una reducció horària d’un 

15% a tots els efectes. 

 

L'horari a realitzar pel personal s'ha d'ajustar a allò establert per Normativa sens perjudici de 

les adaptacions que, per necessitats dels centres i d'acord amb la seva activitat, calgui fer per 

garantir-ne el funcionament adequat i s’han de tenir en compte els objectius de millora i 

ampliació de l'horari d'atenció al públic, així com l'optimació de la disponibilitat del temps del 

personal. 

 

 



 

 

El/la conserge 

a)  Regirà per als/a les conserges el règim de drets i obligacions determinat per la normativa 

aplicable de l’Ajuntament de Reus i, específicament, els fixats per aquestes Normes de 

Funcionament. 

Tanmateix, els/les conserges s’atendran a tot allò que els afecti i determini aquestes Normes i 

el reglament d’ús de les instal·lacions. 

 

b)  A més de les obligacions pròpies de tots/els treballadors/es i funcionariat de 

l’administració local, en raó de les peculiaritats del servei, correspon als/a les conserges el 

fidel, puntual i rigorós compliment dels treballs que amb caràcter mínim i a títol enunciatiu 

s’estableixen a continuació: 

Diàriament: 

                  •    La custòdia i vigilància dels locals, les aules, les oficines i altres dependències      

                       del centre, dins de l’horari escolar. 

                  •   Obrir i tancar les portes del centre d’acord amb l’horari establert per la direcció   

                       de l’escola, i respectar-lo en tot moment. 

                  •   Controlar l’entrada de les persones alienes al centre, atendre les peticions   

                        relacionades amb el centre i, en cas que fos necessari, orientar-los cap a la    

                        persona indicada. 

                  •    Custodiar les claus que li siguin confiades per la Regidoria d’Ensenyament de   

                       l’Ajuntament de Reus. 

                  •   Comprovar les condicions de conservació dels sanitaris, llums, radiadors i de  

                       les aixetes i persianes. 

Atenció al manteniment, que comprèn: 

                 •   Supervisió dels serveis generals, equipaments del centre i de les dependències, i  

                     donar compte a la direcció del centre i a la Regidoria d’Ensenyament de les  

                     anomalies que observi. 

                •    Comprovació dels serveis de neteja, tot donant compte de les deficiències que  

                     s’observin a la direcció del centre i a la Regidoria d’Ensenyament, a través de les  

                     ordres d’incidència que ha de supervisar la direcció del centre. 

                •    Trasllat de les escombraries fins al lloc assignat per les ordenances municipals                        

                     perquè siguin retirades pels serveis de neteja viària, sense perjudici de la brossa     

                     que   recull l’empresa de neteja. 
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Altres treballs: 

                •  Tenir cura de la conservació dels patis, jardins i del regatge de les plantes 

  (a l’ hivern una vegada a la setmana i a l’estiu tres vegades per setmana). 

                •  Fer petites reparacions i arranjaments d’avaries i desperfectes que pel seu caràcter               

                    no requereixen personal especialitzat: reposar bombetes i fluorescents, canviar   

                    fusibles i mecanismes elèctrics senzills, control (no manipulació) de les bombes     

                   d’aigua, netejar els embornals.... 

Qualsevol altre servei de la seva categoria que li encomani el/la regidor/a d’Ensenyament, o 

persona en qui delegui. 

Els treballs de manteniment i vigilància hauran de ser consultats per part dels conserges a la 

Regidoria d’Ensenyament. 

 

El règim general de la jornada de treball serà equivalent per al funcionariat o personal  laboral 

municipal. En el cas de el/la conserge de la nostra escola serà distribuïda dins l’horari escolar, 

de 8,45 a 13,15 hores al matí i de 14,45 a 17,15 hores a la tarda  de dilluns a divendres, en un 

total de 35 h. Setmanals.  Aquest horari podrà ser modificat per la direcció de l’escola, amb el 

vistiplau dels departaments corresponents, previ coneixement de l’afectat i de l’Ajuntament 

de Reus i depenent de les necessitats organitzatives derivades del correcte funcionament dels 

centres. 

Durant els dies de vacances escolars de Nadal, Setmana Santa i un mes a l’estiu, la jornada 

laboral dels conserges d’escola es distribuirà de forma continuada de matí o tarda (jornada 

intensiva), segons les necessitats del servei, i es comunicarà al conserge afectat, almenys amb 

15 dies d’antelació. 

Durant el període de vacances del conserge propi durant l’estiu, el conserge que tindrà cura 

del centre serà el de l'Escola  Prat de la Riba.   

 

PERSONAL PAS DE SUPORT EDUCATIU A L'AULA 
 

Tècnic - Tècnica d'Educació Infantil 

 
a) Funcions 

El tècnic 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, en el marc del que estableix la 

disposició addicional onzena.3 de la Llei d'educació: 

 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 de cicle i de 

nivell i en les activitats de formació que es facin relacionades amb les seves funcions i poden 

participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor/a. 

D'acord amb l'article 146.3 de la Llei d'educació, els tècnics especialistes d'educació infantil 

poden ser convocats a participar en les reunions del claustre, amb veu i sense vot, quan s'hi 

tractin qüestions relacionades amb les seves funcions. Així mateix, són electors i elegibles 

com a personal d'administració i serveis al consell escolar del centre. 

 

b) Jornada i horari 

La jornada ordinària és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que es desenvoluparan entre les 8 i 

les 18 hores, amb la distribució següent: 

 25 hores d'atenció directa a l'alumnat. 

 5 hores de participació en les activitats no lectives del centre: reunions de cicle, de 

nivell i de claustre, entrevistes amb les famílies, elaboració de materials... 

  5 hores de col·laboració en l’'acollida de l'alumnat d'educació infantil a l' inici i/o a la 

finalització de la jornada escolar o en la realització de tasques socioeducatives 

relacionades amb els hàbits i actituds personals en el temps de migdia. 

 2 hores i 30 minuts de preparació de material i participació en activitats de formació 

externa, que no s'han de fer necessàriament al centre. 
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Correspon al director/a del centre, escoltats els implicats i en funció del pla de treball, 

determinar la distribució horària d'aquests professionals. 

El pla de treball dels tècnics especialistes en educació infantil ha de formar part de la 

programació general anual dels centres. 

 

Educadora d‘Educació Especial en Centres Públics 
 

a) Funcions: 

Correspon als educadors i educadores d'educació especial, en el marc del que estableix la 

disposició addicional onzena.3 de la Llei d'educació: 

  Donar suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials perquè pugui participar 

en les activitats que organitzi el centre educatiu, així com aplicar programes de treball 

preparats pel tutor/a o especialistes i participar en l'elaboració i aplicació de tasques 

específiques relacionades amb: autonomia personal, adquisició d'hàbits d'higiene, 

habilitats socials, mobilitat i desplaçaments, estimulació sensorial, habilitats de vida, 

transició a la vida adulta i preparació per al món laboral, escolaritat compartida en 

centres ordinaris/centres d'educació especial. 

 Participar en el projecte educatiu del centre. 

 Conèixer els objectius i continguts dels programes per tal de poder adequar de la 

millor manera possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres-tutors i els 

especialistes. 

 Proporcionar amb els mestres - tutors i els especialistes elements d'informació sobre 

l'actuació de l'alumnat, a fi d'adaptar i millorar el procés d'aprenentatge. 

 

La direcció del centre vetllarà perquè el suport d'aquest personal afavoreixi el 

desenvolupament de l'autonomia personal i millora de la qualitat de vida d'aquest alumnat. 

 

Titulació 

Es requereix títol de Batxillerat o títol de Tècnic Superior corresponent als cicles formatius de 

grau superior, o altra titulació acadèmica equivalent o superior. 

 

b) Jornada i horari 

La jornada laboral ordinària és de 37 hores i 30 minuts setmanals, distribuïdes de la manera 

següent: 



 

 

 25 hores d'atenció directa als alumnes en horari lectiu, 

 8 hores per a reunions, coordinació i altres activitats incloses en el projecte educatiu 

de cada centre, 

 4 hores i 30 minuts de preparació, formació i reciclatge i altres activitats relacionades 

amb les seves funcions que no s'han de fer necessàriament al centre. 

 

Auxiliar d’Educació Especial- Vetlladora 

 

Proposta de classificació professional 

La categoria ha de classificar-se al subgrup D1 

 

Adscripció 

Aquest personal s'adscriu, quan l'escolarització d'alumnes amb necessitats educatives 

especials, derivades fonamentalment de la seva discapacitat física, així ho requereixi, als 

centres ordinaris de l'educació infantil, primària o secundària. 

Funcions 

Ajudar l'alumne amb necessitats educatives especials en els seus desplaçaments per l'aula i pel 

centre en general i fora del centre si és necessari amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de 

rodes, caminadors, bastons...) i en aspectes de la seva autonomia personal (higiene, 

alimentació...) per garantir que pugui participar en totes les activitats i realitzar els seus 

tractaments específics en el centre docent. 

 

Activitats que se'n deriven per a l'alumnat amb necessitats educatives especials:  

1. Ajudar en els desplaçaments. 

2. Vigilar i ajudar a les hores d'entrada i sortida dels centres. 

3. Vigilar durant l'estona dels patis i en les hores d'esbarjo. 

4. Vigilar i ajudar durant els àpats en el menjador. 

5. Realitzar actuacions relacionades amb la higiene personal (canviar bolquers, dutxa, 

seguiment del control d’esfínters...) 

6. Afavorir el control del cos i els canvis de postures necessaris per garantir la seva 

mobilitat. 

7. Realitzar les primeres cures senzilles que calguin durant el dia (amb l'autorització 

corresponent). 
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8. Realitzar altres tasques encomanades pel director/a o mestre/a tutor/a pròpies del seu 

grup professional. 

 

Formació 

El departament d'Ensenyament programarà cursos de formació inicial i aprofundiment. Les 

activitats formatives del personal es programaran preferentment en les primeres quinzenes de 

juliol i setembre. 

 

3.4  ADMISSIÓ D’ALUMNES 

 

El Decret 75/2007 de 2 de març, estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres sufragats amb 

fons públic. 

 

Principis generals  

 Són principis generals en l’admissió d’alumnes: 

a) Tots els alumnes tenen dret a una plaça escolar que els garanteixi l’educació obligatòria i 

gratuïta. 

b) Correspon al Departament d’Ensenyament garantir que sigui efectiu aquest dret, 

mitjançant la programació general i l’oferta anual de llocs escolars sostinguts amb fons 

públics. 

c) El règim d’admissió d’alumnes en els centres sostinguts amb fons públics es regeix pels 

principis d’equitat, igualtat i integració i cohesió social, garantint als pares, mares o tutors, 

i als alumnes quan són majors d’edat, el dret a l’educació i la possibilitat d’escollir centres 

docent, tenint en compte les necessitats educatives de l’alumne i els llocs oferts. 

d) Els ajuntaments, els consells escolars, els titulars dels centres, les directores i els directors, 

i els pares, mares o tutors dels alumnes dels centres públics i dels centres privats 

concertats intervenen en els processos d’admissió. 

e) En l’admissió d’alumnes, els centres docents sostinguts amb fons públics no poden 

establir cap mena de discriminació per raons ideològiques, religioses, morals, socials, de 

raça, sexe, naixement, nacionalitat o qualsevol altra de caràcter personal o social. 

f) L’admissió d’alumnes no es pot condicionar als resultat de proves o exàmens, ni tampoc a 

la pertinença a cap mena d’entitat o associació, o a cap mena d’aportació econòmica o 

personal. 



 

 

g) Per ser admès al centre, l’alumne ha de tenir tots els requisits d’edat, acadèmics i la resta, 

exigits per l’ordenament jurídic vigent per al nivell educatiu i per al curs al qual vol 

accedir.  

h)  El centre informarà els pares, mares o tutors del projecte educatiu del centre i signaran    

     la Carta de compromís educatiu  conjuntament la Direcció  i els pares/mares de cada     

     alumne del centre. 

 

Les delegacions i oficines territorials del Departament d’Ensenyament informaran sobre 

l’oferta educativa dels centres sostinguts amb fons públics. Així mateix, en podran informar 

els ajuntaments. 

 

Procediment d’admissió d’alumnes 
 

El Departament d’Ensenyament determinarà l’oferta anual de llocs escolars del centre per 

nivells, cursos, grups o unitats escolars. L’oferta de llocs escolars podrà ser modificada en 

acabar els períodes de preinscripció o matrícula que s’estableixin, atenent la demanda de 

places. 

 

-  Es garanteix la integració dels alumnes i la cohesió social mitjançant l’escolarització dels 

alumnes amb necessitats educatives especials. A aquests efectes, durant els processos 

d’admissió, s’estableix la prioritat d’accés d’aquests alumnes a un nombre predeterminat de 

places en cada centre, que serà de 3 per a cada grup d’alumnes amb caràcter general, llevat 

que el director o directora territorial resolgui ampliar aquest nombre en funció de les 

necessitats d’escolarització en els diferents àmbits territorials. El Departament d’Ensenyament 

determinarà la forma d’acreditació de la concurrència d’aquestes necessitats. 

 

- L’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives especials requerirà resolució del 

director o directora del Departament d’Ensenyament, qui tindrà en compte els dictàmens dels 

equips d’assessorament psicopedagògic i els informes especialitzats escaients, així com les 

necessitats dels alumnes i les condicions i possibilitats d’atenció dels centres o les unitats. En 

tot cas, els pares, mares o tutors dels alumnes seran escoltats abans d’emetre la resolució. 

 

- Per accedir per primer cop a un centre docent es requerirà la presentació de sol·licitud 

d’admissió formalitzada pel pare, mare o tutor de l’alumne si és menor d’edat, d’acord amb el 



 

37 

model que estableixi el Departament d’Ensenyament, en la qual s’indicarà el centre sol·licitat 

en primer lloc i s’hi podran fer constar, també, altres centres alternatius, per ordre de 

preferència. La presentació d’una sol·licitud per accedir als mateixos ensenyaments comporta 

la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre al sol·licitant. 

 

Les sol·licituds d’admissió es presentaran, en el termini que fixi i pels mitjans que estableixi 

el Departament d’Ensenyament, al centre docent demanat en primer lloc. Així mateix es 

podran presentar a l’Oficina d’Escolarització de la ciutat on estigui ubicat el centre o a la 

delegació territorial del Departament d’Ensenyament que correspongui.  

 

Criteris i normes d’admissió d’alumnes 

 

1.Quan el nombre de sol·licituds per ocupar un lloc escolar al centre sigui superior al de 

vacants existents, les sol·licituds d’admissió s’ordenaran en aplicació dels criteris de  

prioritat establerts i les normes que el despleguin. 

 

2. Són criteris generals de prioritat en l’admissió d’alumnes, quan no hi hagi places suficients, 

la renta de la unitat familiar, la proximitat del domicili de l’alumne al centre docent i 

l’existència de germans del sol·licitant matriculats en el centre. 

 

3.Als efectes d’aplicar el criteri prioritari d’admissió per proximitat del domicili de l’alumne 

al centre docent, el Departament d’Ensenyament delimitarà les àrees territorials d’influència 

dels centres, per als diferents ensenyaments, d’acord amb l’ajuntament o els ajuntaments 

corresponents, després d’escoltar els òrgans institucionals de participació i consulta i dels 

centres afectats. 

 

4. El centre farà públic en el tauler d’anuncis l’àrea territorial d’influència per als diferents 

ensenyaments que imparteixen. 

 

5. Són criteris complementaris per tal d’ordenar les sol·licituds en el cas d’igualtat en 

l’aplicació dels criteris prioritaris, formar part de família nombrosa, procedir d’un centre que 

cessa les seves activitats el curs per al qual es presenta la sol·licitud d’admissió, i altres 

circumstàncies a determinar pel consell escolar del centre docent, les quals s’hauran d’haver 

fet públiques abans de l’ inici del procés d’admissió d’alumnes. 



 

 

6. Les circumstàncies al·legades a efectes de barem s’acreditaran documentalment en el 

moment en què es lliuri la sol·licitud d’admissió. 

 

7. Els pares, mares o tutors dels alumnes acreditaran els requisits necessaris que no hagin estat 

acreditats en el procés d’admissió en el moment que s’efectuï la matriculació. 

 

8. Per cursar ensenyaments d’educació secundària obligatòria en un centre determinat, tindran 

prioritat els alumnes que procedeixin dels centres d’educació primària que hi estiguin adscrits, 

segons estableixi l’òrgan competent del Departament d’Ensenyament. En el nostre cas, com  

centre estem adscrit a l’ IES Baix Camp i a l’ IES Gaudí. 

 

9. A l’efecte de garantir el compliment de les normes sobre admissió d’alumnes i la 

participació dels diferents sectors educatius en el seguiment del procés d’admissió d’alumnes, 

el Departament establirà comissions d’escolarització i Oficines d’Escolarització. 

 

10.  Per atendre les necessitats immediates d'escolarització de l'alumnat de nova incorporació 

al sistema educatiu, que es puguin presentar a l' inici o al llarg del curs escolar, el 

Departament d'Ensenyament podrà autoritzar un increment de fins a un deu per cent del 

nombre màxim d'alumnes a l'aula en els centres públics d’una  mateixa àrea d'escolarització. 

 

11. Els òrgans de govern del centre vetllaran per l’admissió dels alumnes i l’observança de les 

normes que la regulen, d’acord amb les competències atorgades per la legislació vigent. 

 

12. En el centre, el consell escolar és informat de  l’admissió d’alumnes, d’acord amb el que 

disposa el Decret 75/2007 de 27 de març. 

 

13. El centre docent publicarà en el tauler d’anuncis, en el termini que s’estableixi, la relació 

d’alumnes admesos. Després de fer-la pública, s’efectuarà la matriculació, en els terminis i la 

forma que determini el Departament d’Ensenyament. 

 

14. Contra els acords i decisions sobre admissió d’alumnes  dels centres docents públics es 

podrà interposar recurs d’alçada davant el corresponent director o directora territorial del 

Departament d’Ensenyament, la resolució del qual posarà fi a la via administrativa.  
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15. L’ incompliment per part dels centres docents de les normes sobre admissió d’alumnes 

comporta l’obertura del corresponent procediment administratiu, a l’efecte de determinar les 

possibles responsabilitats que se’n puguin derivar. 

  

 Documentació per formalitzar la matrícula 
 

1. La documentació que cal presentar per formalitzar la matrícula és la següent: 

 

 L’imprès oficial que facilita el centre. 

 El carnet de salut de l’alumne, o un certificat mèdic degudament omplert en què figurin 

les dosis de vacunes rebudes, amb les dates corresponents. 

 La targeta de la Seguretat Social. 

 Historial Acadèmic, si l’alumne prové d’un altre centre i cursa educació primària. 

L’equip directiu el demanarà al centre del qual prové. 

 La fotocòpia del full d’inscripció del nen o nena al llibre de Família. 

 Còpia del certificat d’empadronament a la vila de qui tingui la pàtria potestat o tutela de 

l’alumne. 

 Dues fotografies en format  carnet. 

 Rebut últim de l’aigua o de la llum del domicili familiar. 

 

 

2.  Altres documents annexos al centre: 

 

 Els pares/mares mares del nou alumnat se’ls ofereix el tríptic de l’escola, on hi ha  la  

     informació del nostre Projecte educatiu i de tots els serveis que ofereix el centre.    

 El llistat de llibres i material del curs que correspon. 

 El full d’activitats extraescolars que ofereix l’AMPA. 

 Circular informativa a les famílies amb les normes de l’escola. 

   

 3.  A més hauran de signar: 

 Autorització de Sortides  per activitats complementàries dins l’ horari escolar. 

 Autorització del dret a la imatge. 

 Autorització d’opció religiosa. 

 Carta de compromís de centre. 

 Autorització de recollida de l’alumnat en l’horari habitual de sortida. 

 



 

 

Els alumnes que presentin necessitats educatives especials derivades de discapacitats 

psíquiques, motrius, sensorials o socials seran escolaritzats previ dictamen favorable, 

elaborat per l’EAP i resolució del  director/a dels Serveis Territorials. 

Els pares informaran també en el moment de la matriculació  respecte d’aquelles  

consideracions de caràcter mèdic que puguin interferir en el normal desenvolupament de les 

activitats, en especial les d’educació física. Si durant l’escolarització es produeix alguna 

incidència d’aquest tipus, caldrà comunicar-la al professor - tutor. 

 

 

3.5  ADSCRIPCIÓ I  PROMOCIÓ D’ALUMNES 
 

 

1. La divisió de l’alumnat en cursos en funció de l’any de naixement és una convenció 

d’organització que no es correspon sempre amb diferències precises entre l’alumnat de cursos 

consecutius. D’altra banda, els ritmes personals de creixement físic i intel·lectual poden tenir 

diferències importants respecte als valors mitjans corresponents a l’edat natural. 

 

Això impedeix de convertir, en tots els casos, en norma inflexible la correspondència exacta 

de l’edat natural amb un curs determinat del sistema educatiu. La situació real de 

desenvolupament del nen o de la nena és el referent i no l’edat, per això la promoció de cicle 

no pot ser automàtica. En el moment de la promoció de cicle convé analitzar acuradament la 

possibilitat que l’alumne/a resti un any més en qualsevol dels cicles de l’etapa per tal de 

garantir l’assoliment o afermament de les competències bàsiques. En el nostre centre, aquesta 

anàlisi ha de fer-se especialment a la fi de Cicle Inicial, en què s’adquireixen les bases 

fonamentals de la lecto-escriptura, i al final de Cicle Superior, en prendre la decisió del pas a 

l’educació secundària obligatòria. 

 

2. La decisió que un alumne resti un any més en qualsevol dels tres cicles es podrà adoptar 

una sola vegada al llarg de l’Educació Primària i serà a criteri de la junta d’avaluació de cada 

cicle, reunida en sessió, establir quan es produeix. El/la tutor/a  ho notificarà oportunament als 

pares abans d’acabar el curs.  

 

3. Tot i que amb caràcter general en el conjunt de l’educació primària només hi ha una 

possibilitat ordinària de mantenir-s’hi un any més, s’ha de tenir present que existeix la 
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possibilitat d’autoritzar modificacions del currículum que poden implicar, tal com diu la 

disposició vigent, l’allargament del període d’escolarització en l’etapa si cal. 

 

4.  Els/les alumnes no podran romandre un any més en qualsevol dels dos cicles d’educació 

infantil, sens perjudici de les modificacions curriculars individuals que pot autoritzar el 

Departament d’Ensenyament. 

 

5. Els/les alumnes s’incorporaran al cicle inicial d’Educació Primària l’any natural en què 

compleixin 6 anys.  

 

6. Els alumnes amb avaluació global negativa poden promocionar al curs següent si la junta 

d’avaluació del cicle, reunida en sessió, ho considera oportú. Per aquests alumnes que, per 

consideracions de relació afectiva i social promocionen de cicle sense haver assolir 

suficientment els objectius necessaris per poder seguir el curs següent, caldrà establir mesures 

per a la recuperació dels aprenentatges deficitaris, com ara agrupaments flexibles, o l’atenció i 

proposta de tasques de forma individualitzada o amb l’organització d’adaptacions curriculars 

o altres. En tot cas s’ha d’avaluar contínuament el progrés en l’assoliment dels objectius dels 

cicles anteriors i, com a conseqüència, s’han de revisar constantment les estratègies més 

convenients per aconseguir-ho. 

7. L’adscripció d’alumnes nouvinguts procedents d’altres països es farà d’acord amb el que 

disposa el Pla d’Acollida del Centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.6  DRETS I DEURES DELS ALUMNES 

 

-     Decret 279/2006 de 4 de juliol sobre drets i deures de l’alumnat. 

- Llei d’Educació de 12/2009 de 10 de juliol( article 21 i 22 ) sobre  drets i deures dels 

alumnes dels centres docents de nivell no universitari de Catalunya.. 

 

 

    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.  
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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: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.7  DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA I DEL RÈGIM  

          DISCIPLINARI 

 

Relació de les normes de convivència del centre. 
 

0. Normes generals: 

 

 Es tractarà amb respecte i consideració a tots els membres de la comunitat educativa.  

 Es respectarà tot el material i instal·lacions del centre. 

 S’assistirà a l’escola i a les classes amb la màxima puntualitat, per no interferir el ritme 

normal de la classe. 

 S’assistirà a l’escola amb les condicions de neteja i higiene convenients. 

 Cal que els alumnes assisteixin amb vestuari adequat. 

 La bata serà obligatòria a tots els nivell d’educació infantil i primària. El model serà 

aprovat pel Consell Escolar. 

 Per a la realització de l’educació física i esports i per a les sortides fora del centre, 

l’alumne/a portarà el xandall de l’escola, aprovat pel Consell Escolar.  

 No és permès entrar joguines particulars de casa, exceptuant els casos en que algun/a 

mestre/a, per un motiu excepcional, doni un permís especial (p.e. després de Reis).  

 No es pot menjar xiclets, pipes o qualsevol altra llepolia dins les classes  excepte  quan, 

per algun motiu excepcional (aniversari, festa ...) algun/a mestre/a hagi donat el permís 

adient. 

1.- A l’aula: 

 Donat que l’aula és el lloc principal d’incidència de l’àmbit ensenyament - aprenentatge, 

els alumnes respectaran en tot moment l’ambient de treball del grup, no interferint-ho 

parlant amb veu alta, cridant, aixecant-se sense permís, molestant als companys o 

qualsevol altra conducta que pugui interferir en el desenvolupament normal de la classe. 

 En el treball en grup - classe, es demanarà permís per parlar aixecant la mà i esperant el 

torn de paraula. 

 Respectar el mobiliari, els elements arquitectònics (parets, portes, finestres, llums, 

interruptors, radiadors...) i el material, tant el propi com el dels companys o del centre. 

 Tenir cura de l’ordre del material de la classe i a la vegada del seu propi ( taula, cadira, 

roba, llibres...) . 

 En sortir a la tarda, es vetllarà per deixar la classe neta i endreçada, amb les cadires 

damunt de la taula. 
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2.- Als passadissos i escales: 

 No està permès córrer ni cridar. 

 Quan és tot un grup el que es desplaça, el/la  mestre/a que els acompanya vetllarà perquè 

els alumnes vagin en ordre i silenci. 

 Respectar els elements arquitectònics ( parets, portes, radiadors, vidres, suros,...) 

 

3.- Als lavabos: 

 No està permès jugar ni cridar. 

 S’hi anirà amb el permís del mestre i s’hi estarà el temps indispensable. En cas de 

necessitar paper higiènic es demanarà al mestre, que en tindrà a la classe. 

 Respectar i fer bon ús de les instal·lacions i els elements arquitectònics. 

 

4.- A la biblioteca: 

 S’hi romandrà sempre en silenci. 

 S’hi anirà amb el/la mestre/a tutor/a o l’encarregat de fer-ho. 

 Es farà bon ús dels llibres. 

 Respectaran  el mobiliari i els elements arquitectònics. 

 Si es demana un llibre en préstec, es retornarà en la data establerta. 

 

5.- A l'aula d’informàtica: 

 S’hi anirà sempre amb el tutor o la tutora o amb el/la mestre/a que doni la matèria. 

 En tot moment s’atendran les indicacions d’ús a càrrec del mestre/a responsable per la 

qual cosa no estarà permès parlar amb veu alta, cridar o qualsevol mena d’alteració. 

 Respectar i fer bon ús dels aparells, mobiliari i elements arquitectònics. 

 

6.- Al menjador: 

 S’hi accedirà sempre quan hi siguin les monitores del menjador o el professorat adient i 

respectant en tot moment les seves ordres i recomanacions establertes concretament per a 

l’ús del menjador. 

 No estarà permès córrer, cridar, jugar o qualsevol altra alteració. 



 

 

 Els alumnes de menjador només  poden sortir del recinte escolar entre les 12 i les 15 

hores, amb autorització dels pares i una persona adulta autoritzada haurà de venir a 

recollir-los. 

 Es respectarà tant el material propi del menjador, com les instal·lacions, el mobiliari i els 

elements arquitectònics. 

 En general, s’aplicaran les normes generals de l’escola  que són  vigents durant l’horari 

lectiu. 

 

7.- Altres dependències: 

 Només s’hi accedirà amb permís del mestre o acompanyats per ell. 

 Es respectaran els materials propis de cada dependència. 

 

8.- Al pati: 

 Solament s’hi romandrà a les hores d’esbarjo, d’educació física, en activitats extraescolars 

i a les entrades al centre i  quan s'hi faci alguna altra activitat lectiva o no, que prèviament 

l’ hagi dictaminat el tutor/a, equip de cicle o la PGA. 

 A les hores d’esbarjo hi haurà 3 mestres de vigilància per a primària i 2 per a infantil. A 

les classes d’educació física el/la mestre/a especialista, el/la mestre/a substitut/ta o el/la 

mestre/a tutor/a. 

 Abans de sortir al pati a l’hora d’esbarjo caldrà que 10 minuts abans,  els alumnes de 

primària esmorzin a la classe i llencin els papers i plàstics d’embolicar a les papereres de 

reciclatge de les classes. 

 No està permès: embrutar-ho ni fer-ne escrits o pintades, tirar  pedres o objectes que 

puguin ferir els altres, jugar amb l’aigua de la font, jugar a jocs violents que puguin causar 

lesions... 

 És permès de jugar a pilota  de material de plàstic. En cada  curs hi haurà un/uns alumnes 

responsables de les pilotes del centre  que hi ha a les classes. 

 Si se n’estableixen per algun motiu, es compliran els torns dels horaris de pistes establerts 

per jugar a pilota. 

 Es respectaran els arbres i plantes, així com el material propi del pati (bancs, fonts, 

papereres,  tanques,  lavabos exteriors......) 

 Per raons de seguretat, no es pot pujar ni asseure’s  a les baranes o a les finestres de 

l’escola ni enfilar-se a les tanques. 
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9.- Entrades i sortides del centre: 

 

En general no està permesa l’entrada dels pares al recinte escolar a les hores d’entrada i 

sortida dels alumnes, excepte a educació infantil, que per raons organitzatives es considera  

oportú l’entrada als pares en el moment de la  sortida. 

 

 Les portes d’entrada al recinte s’obriran a les 9 h. i a les 3h. En sonar la música d’entrada 

els alumnes faran files per nivells. Des del moment que toca la música hi haurà a les files 

com a responsable del grup, el mestre que imparteix la primera matèria del matí o de la 

tarda  i, en el cas d'haver-n'hi dos o més (suport, EE, etc)  ho farà un dels dos. 

Començaran a pujar a les classes a partir de sisè i sempre acompanyats pels mestres. En 

cas de pluja o mal temps els alumnes aniran entrant a l’edifici a mesura que arribin, sota el 

control dels mestres presents. 

 Les portes es tancaran 10 minuts després de les hores d’entrada i no es deixarà sortir cap 

alumne/a si no és  acompanyat d'una persona autoritzada. 

 A començament de curs els pares/mares signen un document on hi consta si poden anar 

sols a casa o bé  les persones autoritzades per a recollir-los a l’hora de sortida habitual del 

centre. 

 En el moment de la sortida dels alumnes, els mestres/ tutors  que els han tingut a última 

hora, els acompanyaran de manera ordenada fins la porta de sortida i, els d’educació 

infantil els lliuraran als pares o aquelles persones designades pels pares com a 

encarregades de recollir-los. En cap cas els alumnes sortiran sols o abans que soni la 

música de sortida.  

 Durant les hores de classe, no es permetrà l’entrada  de cap persona a les aules, llevat del 

personal pertanyent al Departament  d’Ensenyament i d’aquell altre que  hi estigui 

autoritzat, o bé  en casos d’urgència o gravetat i amb autorització de Direcció, per tal de 

no interrompre la tasca docent. 

 .Les sortides d’alumnes del centre, dins l’horari escolar, solament es faran per motius 

plenament justificats pels pares, personalment o amb prèvia sol·licitud escrita que  s’haurà 

de presentar a direcció.  A l’efecte de delimitar responsabilitats, caldrà que l’alumne vagi 

acompanyat d’una persona responsable: pare, mare o tutor legal, o que aquests hagin 

signat la corresponent autorització escrita, que restarà al centre, en cas que deleguin 



 

 

aquesta responsabilitat en una altra persona. L’adult autoritzat haurà de presentar el seu 

DNI i signar en el Llibre de Sortides de Consergeria 

 Per no interferir el normal desenvolupament de les classes, al tauler d’anuncis del centre 

hi ha exposat l’horari d’atenció al públic de Secretaria i Direcció per aquelles famílies que 

desitgin ser ateses, que podran entrar a l’edifici en el moment que totes les classes s’hagin 

incorporat a la seva activitat. 

 Els pares o tutors poden visitar al professorat només  els dies assenyalats per a visites, 

reunions, etc., o previ acord de les famílies amb el tutor/a o mestre especialista. 

 

10.- Altres consideracions: 

 

 A l’hora d’esbarjo no podran quedar-se alumnes a la classe sense la presencia del tutor o 

un mestre responsable. 

 Els pares, mares o tutors legals tenen l’obligació de comunicar i justificar al centre les 

faltes d’assistències dels seus fills i filles.  El/la mestre/a tutor/a serà el responsable 

d’esbrinar quina és la causa de l’absentisme quan els pares/mares/tutors no acompleixin 

aquest deure i ho comunicarà a la cap d’estudis  per realitzar, si és el cas, les accions 

oportunes perquè el nen/a assisteixi regularment a l’escola. 

 

 Principis generals sobre les normes de convivència i del règim disciplinari. 
 

Els alumnes no podran ser privats del exercici del seu dret a l’educació i, en el cas de 

l’educació obligatòria del seu dret a l’escolaritat, d’acord amb el que disposa el Decret 

75/2007 de 27 de març. 

 En cap cas no podran imposar-se mesures correctores ni sancions contra la integritat física i 

la dignitat personal de l’alumne. 

Aquelles conductes dels alumnes que siguin greument perjudicials per a la convivència del 

centre, i que es qualifiquen com a falta, seran objecte de correcció pel consell escolar del 

centre, un cop instruït el corresponent expedient disciplinari, amb la imposició d’una de les 

sancions previstes. 

El consell escolar del centre vetllarà pel correcte exercici dels drets i deures dels alumnes. Per 

facilitar aquesta tasca es constituirà la comissió de convivència, que supervisarà el procés de 

Mediació que contempla el nostre Projecte de Convivència. 
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La imposició als alumnes de les mesures correctores i de les sancions haurà de ser 

proporcional a la seva conducta i haurà de tenir en compte el nivell escolar en què es troba i 

les seves circumstàncies personals, familiars i socials, i contribuir en la mesura que això sigui 

possible, al manteniment i la millora del seu procés educatiu. 

 

Es podran corregir, d’acord amb el que disposa el present títol, els actes contraris a les normes 

de convivència del centre així com les conductes greument perjudicials per a la convivència 

en el centre qualificades  com a falta, realitzades pels alumnes dins del recinte escolar o 

durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars.  

Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en compte les 

següents circumstàncies: 

Seran considerades circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de 

l’alumne/a:: 

 El reconeixement espontani per part de l’alumne de la seva conducta incorrecta. 

 No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el 

centre. 

 La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les 

activitats del centre. 

 La falta d’intencionalitat. 

Seran considerades circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de 

l’alumne/a: 

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

educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o 

social. 

 Causar danys, injúries o ofenses als companys d’edat inferior o als incorporats recentment 

al centre. 

 La premeditació i la reiteració. 

 Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 

El consell escolar del centre  vetllarà pel compliment efectiu de les mesures correctores i de 

les sancions. 

 

 



 

 

Conductes contràries a les normes de convivència  del centre i mesures 

correctores 

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

 

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

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

    educativa. 

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

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

    educativa. El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, del  

    material d’aquest o de la comunitat educativa. 

Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar, que no 

constitueixi falta. 

 

De les mesures correctores de les faltes greus i molt greus, n’ha de quedar constància escrita i 

amb explicació de quina és la conducta de l’alumne que l’ha motivada. 

 

Les conductes contràries a la convivència del centre prescriuran pel transcurs del termini 

d’un mes comptat a partir de la seva comissió. Les mesures correctores prescriuran en el 

termini d’un mes des de la seva imposició. 
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FALTES LLEUS PERJUDICIALS PER A  LA CONVIVÈNCIA 
 
 

CONDUCTES 
CONTRÀRIES 

QUI FARA EL 
SEGUIMENT? 
 

MESURES    
         
 

SANCIONS      TEMPS 

- Faltes de puntualitat 
o d’assistència. 

- Qualsevol 
mestre/a. 

- Amonestació   
  oral. 
- Justificació de 

la falta 

-  Privació del   
   temps   
   d’esbarjo ( a    
   criteri del   
   mestre). 
 
        i/o 
 
 - Canvi de   
   classe. 

- Puntualment 

 

 

 

 

 

 

- Faltes de respecte o 
mala educació amb 
qualsevol persona 
de la comunitat 
educativa. 

 

- Qualsevol 
mestre/a i/o 
educadora. 

-  L’alumne        
   demanarà      
   disculpes amb  
   la voluntat de  
   no  tornar a   
   recaure. 

- Actes lleus que 
alteren l’ordre de la 
classe( no portar la 
bata, el xandall, no 
fer els deures..). 

 

- Qualsevol 
mestre/a i/o 
educadora 

- Amonestació    
  oral i si s’escau, 
  comunicat a  
  les   famílies. 
 
 

 

- Privació 
d’alguna 
activitat 
complementària 
i/o sortida. 

 
 
       i/o 
 
     
- Reparació   
  econòmica dels   
  danys(en el     
  cas de fer  
  malbé 
material) 

- Fer malbé, 
intencionada i 
lleugerament, els 
materials del Centre 
o de qualsevol 
membre de la 
comunitat educativa. 

 

- Qualsevol 
mestre i la 
Cap 
d’Estudis i/o 
Directora, 
(escoltats els 
alumnes i els 
mestres). 

 - Qualsevol altre 
incorrecció no 
considerada falta 
greu. 

 

- Qualsevol 
mestre/a i/o 
educadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FALTES GREUS PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA 
CONDUCTES 
CONTRÀRIES 

QUI FARÀ EL 
SEGUIMENT? 

     MESURES SANCIONS    TEMPS 

- Desobediència,  
insults i ofenses 
greus a qualsevol 
persona de la 
comunitat educativa 
de manera reiterada. 

-  Professorat. 

 
-  Cap   
   d’Estudis. 
 
 

- Comparèixer 
davant la Cap 
d’Estudis i/o la 
Directora. 

            i/o 

- L’alumne 
  restarà a casa      
  fent tasques    
  educatives. 
 

- Màxim 5 
dies. 

 

 

- Negar-se de manera 
reincident a realitzar 
les tasques escolars 
indicades pels 
mestres. 

 
   
- Mediació  
   escolar. 
 
-  Direcció. 

- Comunicació 
immediata i 
entrevista amb les 
famílies. 

            i/o 

-  Privació 
d’activitats   
complementàries    
o  i/o sortides 

 

- Pot ser per 
tot el curs. 

- Actes greus que 
alterin l’ordre de la 
classe.( Faltes 
reiterades 
d’assistència o de 
retard, cridar, llençar 
coses ...) 

 

 

 

 
 
 
- Comissió de 
convivència 

 
 
 
- Consell     
   Escolar (si    
   s’escau). 
 

- En cas que 
l’alumne hagi de 
romandre al centre 
fora de l’horari 
lectiu, el/la mestre/a  
comunicarà la 
mesura per escrit 
als pares amb la 
suficient antelació i 
els pares retornaran 
l’autorització 
signada. 

              i/o 

-  Retenció de  
    l’alumne al  
    centre de 17 a  
    18 hores, el  
    dilluns següent,         
    fent   tasques   
    educatives, 

amb   els 
consentiment     

    dels pares. 

 

- Com a 
màxim 5 
dilluns. 

- Fer malbé, greu i 
intencionadament els 
materials del centre o 
de qualsevol persona 
de la comunitat 
educativa de manera 
reiterada. 

 -  Es farà ús de  la 
mediació escolar 

 

 

             i/o 

-  Reparació   
   econòmica dels   
   danys materials   
   causats. 

 

- Actes o incitacions 
contra la salut i la 
integritat de la 
persona. 

(maltractar físicament o 
menysprear els altres). 

-  Acumulació de 
conductes contràries a 
la convivència: 
Tergiversar les 
informacions del 
centre; mentir al 
professorat..... 

 -  Intervenció de la    
  Comissió de    
  Convivència.  
 
 
- En cas d’expulsió    
  del centre,  
  presentació de   
  l’acord pres, al  
  Consell Escolar i als  
 Pares 

 
 

 

 - Canvi de classe. 

 
 - Privació del dret   

 d’assistència a     
 determinades  
 classes amb 
 treball acadèmic 
en una altra aula. 

 

- Com a 
màxim 5 
dies. 
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FALTES MOLT GREUS PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA 
 

 

 

 

CONDUCTES 
CONTRÀRIES 

QUI FARÀ EL 
SEGUIMENT? 

   MESURES SANCIONS TEMPS 

- Agressió física o    
  amenaces. 

 
 

- Suplantació de la   
   personalitat o      
   falsificació de   
   documents. 

 
 

-  Professorat. 
 
-  Cap   
   d’Estudis. 
 
-  Mediació  
   escolar. 
 
-  Direcció. 
 

-Comparèixer 
davant la Cap 
d’Estudis i/o la 
Directora. 
 

- La Directora     
  convocarà una   
  entrevista     
  immediata amb     
  la/les  famílies.  
 

- Privació  
  d’assistència al   
  centre. La   
  família se’n farà   
  càrrec de que   
  faci les tasques  
  educatives  
  encomanades.  
 

 
  

- Màxim 15 dies. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Robar documents o   
  material del centre.  

 
 

- Sortir del centre   
  sense prèvia   
  autorització. 
 

- Comissió de   
  convivència. 
 

- Intervenció de la   
  Comissió de  

   Convivència. 

- Reparació    
  econòmica dels   
  danys materials  
  causats. 

 

- Qualsevol altre  
   incorrecció    
   considerada falta   
   molt greu. 

- Consell     
  Escolar 

- Presentació de  
  l’acord pres, al   
  Consell Escolar i  
  als pares. 

-Privació de 
sortides i 
colònies. 

- Màxim per 5 dies. 
 

 
 
 

  
- Fer treballs per 
la comunitat en 
horari no lectiu. 

- El temps que es  
  consideri convenient    
  d’acord amb els  
  pares.(Màxim 5 h ). 

 
 

  
- Canvi de classe 

- Màxim 15 dies, no  
  correlatius. 

 
-  Delicte o falta penal. 

 
- La  Directora  

 
- Comunicat 
oficial al Ministeri 
Fiscal i i al 
Departament 
d’Ensenyament. 

 
- Privació del dret   
  d’assistència al  
  centre 

 
- Fins a final de curs, 
amb canvi de 
Centre. 

- Definitivament amb 
canvi de entre. 

 

 

 

El Decret 279/2006 de 4 de juliol sobre drets i deures de l’alumnat, considera  que els alumnes que 

hagin comès faltes molt greus i no s’hagin pogut resoldre amb cap d’aquests mitjans, si es va agreujant 

la situació s’hauran de resoldre definitivament amb un Expedient disciplinari. 

 

 



 

 

 INSTRUCCIÓ D’EXPEDIENT DISCIPLINARI 
 

OBSERVACIONS COM ES FA L’EXPEDIENT 
 
- Totes les faltes necessiten un expedient 

(començat abans de transcórrer 10 dies 
després de la falta). El fa la Directora. 

- Nom i cognoms de l’alumne/a. 
- Fets imputats. 
- Data dels fets. 
- Nomenaments de l’instructor (mestre o 

pare del Consell Escolar i secretari que 
pot ser un mestre del Centre). 

Destinataris: 
 
- L’inici de l’expedient s’ha de comunicar a  
  l’alumne, a l’instructor i als pares (en   
  aquests deu dies). 
- Els alumnes i els pares poden recusar  
l’instructor i presentar al·legacions (en el 
termini de 10 dies) 

--- Mentre duri el procés de l’expedient, la    
D  Directora pot adoptar mesures   
p   provisionals, d’acord amb la Comissió de 
C  Convivència:  

-  
- Canvi de classe, suspensió del dret 
d’assistència al Centre o a determinades 
classes per un màxim de 5 dies amb 
comunicat al Consell Escolar. 

 
- Les infraccions i sancions greus 
prescriuen en un termini de 3 mesos de la 
comissió o/ i posició. 
 
-  Si hi ha un error en la imposició de les  
mesures correctores, el Centre farà  
pública la rectificació oportuna. 
 
 

Proposta de Resolució  (instructor) 
 
-  Fets imputats. 
-  Infraccions. 
-  Valoració de la responsabilitat de    
   l’alumne i circumstàncies que    
   intensifiquin o disminueixin els fets. 
-  Sancions aplicables 
-  Escoltada la Comissió de Convivència,   
   es fa efectiva la Proposta de Resolució.   
-  Mesures Provisionals 
 
Dictamen de Resolució del Consell 
Escolar: 

 
-  S’ha de dictar en el termini d’un mes 
des de l’inici de l’expedient i ha d’incloure: 

- Fets que s’imputen. 
- Fonaments jurídics. 
- Contingut de la sanció. 

-  Òrgan on s’ha de presentar l’expedient: 
Inspecció.  

 
- Contra la resolució del Consell Escolar 
els pares poden interposar un recurs 
d’alçada davant del delegat en el termini 
d’un mes, a comptar de l’endemà de la  
seva notificació. 

- El Departament respondrà l’interessat en    
un temps màxim de deu dies. 

- Les sancions no es poden fer efectives 
fins que s’hagi resolt el recurs o hagi 
transcorregut el termini. 

 

En casos molt greus, i després d’una valoració objectiva dels fets efectuada per l’instructor o 

la instructora, el director o directora, de manera molt excepcional tenint en compte la 

pertorbació de l’activitat del centre, els danys causats i la transcendència de la falta, podrà 

prolongar el període màxim de la suspensió temporal, sense arribar en cap cas el termini de 

quinze dies lectius. El centre, mitjançant el tutor o tutora, lliurarà a l’alumne o l’alumna un 

pla detallat de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control 

durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a l’avaluació contínua.  
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Per a l’allargament del període de suspensió temporal més enllà dels cinc dies lectius, caldrà 

l’aprovació del consell escolar  

Les infraccions tipificades com a conductes greument perjudicials per a la convivència en el 

centre, prescriuran pel transcurs d’un termini de tres mesos comptats a partir de la seva 

comissió. Les sancions prescriuran en el termini de tres mesos des de la seva imposició . 

 

 

3.8  PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES EN EL PROCÉS EDUCATIU  

 
Article 25 del CapitolIII de la Llei d’Educació 

 

 

  DRETS  DE  MARES  I  PARES 

 

1-Les mares, els pares o els tutors dels alumnes, a més dels altres drets que els reconeix la 

legislació vigent en matèria d'educació, tenen dret a rebre informació sobre:  

a) El projecte educatiu. 

b) El caràcter propi del centre. 

c) Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té. 

d) La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilització que comporta per a les famílies. 

e) Les normes d'organització i funcionament del centre. 

f) Les activitats complementàries, si n'hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que 

s'ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies, 

l'aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta d'informació rellevant relativa a les 

activitats i els serveis oferts. 

g) La programació general anual del centre. 

h) Les beques i els ajuts a l'estudi. 

  

2. A més de les informacions anteriors, les mares i pares dels alumnes tenen dret a: 

 

a) Participar en la gestió educativa de conformitat amb la legislació vigent, sense cap 

marginació per creences, raça, religió o sexe. 

b) Assistir a les reunions convocades segons la Programació General Anual del Centre. 

c) Ser atesos pels mestres i tutors dels seus fills i filles, així com pels membres de l’equip 

directiu, ens els horaris establerts en la Programació General Anual del Centre. 

d) Rebre informació correcta i puntual del comportament i activitat acadèmica i conductual 

del seu fill o filla. 



 

 

e) Rebre informació i orientació en els canvis d’etapa. 

f) Pertànyer a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes segons els seus reglaments 

específics. 

g) Col·laborar en l’organització de les activitats extraescolars programades. 

h) Elegir lliurement l’ensenyament religiós o de cultura religiosa per als seus fills o  filles. 

i) Elegir i ser elegit membre del Consell Escolar o d’altres òrgans amb representació de 

pares i mares. 

j) Ser tractat amb respecte i sense vexació per part de la comunitat educativa escolar. 

 

 

 DEURES DE MARES I PARES 
 

 

 Les mares i pares del alumnes tenen obligació de: 

a) Acceptar els objectius i principis expressats en el Projecte Educatiu del Centre, la 

normativa expressada en les Normes d’Organització i Funcionament del centre, la carta de 

compromís educatiu i la normativa de començament de curs, així com els mecanismes 

previstos per fer-ne la modificació. 

b) Col·laborar amb els/les mestres, òrgans educatius  i AMPA en el millor desenvolupament 

de les activitats del col·legi. 

c) Fomentar en els seus fills i filles actituds favorables a l’escola, els mestres, els companys i 

companyes i el personal que treballa en la comunitat educativa. 

d) Assistir a les convocatòries individuals i col·lectives dels mestres tutors, especialistes o 

òrgans del centre, per tractar assumptes relacionats amb la conducta, el rendiment escolar 

o qualsevol altre tema relacionat amb la vida educativa del seu fill o filla. 

e) Acceptar els objectius i principis expressats en el Projecte Educatiu del Centre, la 

normativa expressada en les Normes d’Organització i Funcionament del centre, la carta de 

compromís educatiu i la normativa de començament de curs, així com els mecanismes 

previstos per fer-ne la modificació. 

f) Col·laborar amb els/les mestres, òrgans educatius  i AMPA en el millor desenvolupament 

de les activitats del col·legi. 

g) Fomentar en els seus fills i filles actituds favorables a l’escola, els mestres, els companys i 

companyes i el personal que treballa en la comunitat educativa. 
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h) Assistir a les convocatòries individuals i col·lectives dels mestres tutors, especialistes o 

òrgans del centre, per tractar assumptes relacionats amb la conducta, el rendiment escolar 

o qualsevol altre tema relacionat amb la vida educativa del seu fill o filla. 

i) Procurar que la neteja i  el vestuari del seu/va fill/a siguin adequats en quant a higiene i 

presentació. 

j) Comunicar a l’escola si el seu/va fill/a pateix alguna malaltia infecto-contagiosa i 

parasitària. 

k) Respectar i ajudar a assolir els acords presos pels òrgans col·legiats a través dels seus 

representants. 

l) Justificar adequadament les absències dels seus fills i filles davant del tutor/a de la classe. 

m) Respectar els horaris del centre i procurar ser puntual. 

n) En el cas de separacions matrimonials, informar al centre i presentar la documentació 

oficial. 

 

ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA SEVA CONDICIÓ 
 

  L’adquisició o pèrdua de la condició de mare i pare d’alumne es regirà pels següents criteris: 

 

a) Es considera pare o mare d’un/a alumne/a del centre a les persones físiques amb pàtria    

    potestat sobre l’alumne des del moment de la matriculació del seu fill al centre. 

b) Es consideraran, a efectes d’eleccions de representants, tant el pare com la mare de cada    

    alumnes. 

En cas d’absència o inexistència dels pares hi haurà un tutor autoritzat de l’alumne/a. 

                Es perdrà la condició de pare o mare de l’alumne/a en els casos següents: 

 quan deixen de tenir fills escolaritzats al centre. 

 per pèrdua legal de la pàtria potestat.  

 

 

3.9  ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES ( AMPA) 
 

Les mares i pares dels alumnes podran organitzar-se en Associacions de Mares i Pares 

d’Alumnes si compleixen les prescripcions legals vigents. 

 L’Associació de Mares i Pares de L’Escola  Misericòrdia podrà tenir com a domicili 

social el mateix que el centre docent, prèvia autorització. 



 

 

 L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes podrà utilitzar les instal·lacions escolars del 

centre per a les seves reunions o activitats, d’acord amb la normativa legal vigent i el 

que acordi el Consell Escolar del centre. 

 Poden ser membre de l’AMPA tots les mares, pares o tutors/es dels alumnes 

matriculats al centre i que reuneixen les condicions de la pròpia normativa de 

l’Associació. 

 

Seran objectius generals de l’AMPA: 

a) Donar suport i assistència als membres de l’Associació, i en general als pares i als tutors, 

als professors , als alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot 

allò que es refereix a l’educació dels seus fills i, en conjunt, de tots els alumnes 

matriculats al centre. 

b) Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre. 

c) Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes al Consell Escolar i 

altres òrgans col·legiats. 

d) Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de 

l’entorn. 

e) 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. 

f) Promoure les activitats de formació de pares tant des del vessant cultural com de 

l’específic de responsabilització en l’educació familiar. 

 

 Entre les activitats que pot realitzar l’AMPA hi ha: 

a) La gestió i organització del servei de menjador escolar, seguint les directrius de la direcció 

i el Consell Escolar. 

b) L’atenció dels alumnes fora de l’horari lectiu. 

c) La col·laboració i el suport personal i econòmic en les celebracions i festes aprovades en 

el Pla Anual del Centre. 

d) L’organització d’activitats extraescolars. 

e) La millora del mobiliari i equipament general del centre en donacions de material didàctic, 

d’oficina, d’aula ... 

f) El suport econòmic a alumnes per a realitzar sortides. 
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g) L’organització de xerrades, conferències, cursos, excursions ... dirigits a mares i pares del 

centre que fomentin la trobada de famílies, l’intercanvi d’opinions i l’aprenentatge 

continu. 

h) La gestió del material escolar i  bates i xandalls dels alumnes. 

 

 L’AMPA serà responsable de les accions derivades de la realització de les seves activitats, 

com també de l’abonament de les despeses, incloent-hi les de l’ús de les instal·lacions i 

serveis del centre, previ acord amb el/la  director/a. 

 La direcció del centre facilitarà la integració de les esmentades activitats en la vida escolar i 

les tindrà en compte, si escau, en la Programació general que anualment elabori l’Equip 

Directiu i que s’aprova en el Consell Escolar. 

 A començament de curs s’estableix un calendari de contactes periòdics entre l’equip directiu 

i l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes. 

 

4. DELS RECURSOS MATERIALS 

4.1  EQUIPAMENTS I ELEMENTS DECORATIUS ALS EDIFICIS 

  ESCOLARS 

 

ASPECTES DESTACABLES 

 A l’interior del centre, a l’entrada de tots els espais hi constarà un rètol referent a la 

utilització d’aquests. 

 A totes les aules, hi hauran panells de suro adossats a la paret on podran col·locar-s’hi 

làmines, mapes, quadres i qualsevol altre material adient per tal d’evitar el 

deteriorament de les parets. 

 Tot el material decoratiu i d’equipament figurarà en l’ inventari del centre. 

 A la part externa, i a la façana principal d’entrada a l’edifici escolar, hi haurà el rètol 

d’identificació del centre, el qual portarà el senyal de la Generalitat i les expressions 

“Generalitat de Catalunya” “Departament d’Ensenyament” i la denominació genèrica 

del centre (ESCOLA  MISERICÒRDIA).  

 

 

 



 

 

4.2  MOBILIARI I MATERIAL 

 

Decret 102/2010 de 3 d’agost d’autonomia de centres 

El mobiliari i material escolar no fungible del centre haurà de relacionar-se de manera 

detallada a l’ Inventari General del centre, el qual serà obligatori. A l’ Inventari, s’hi 

relacionarà tot el mobiliari i material escolar no fungible existent al centre, amb expressió del 

tipus, la classe, el nombre d’unitats, l’estat de conservació, la data d’alta al centre i l’aula o 

servei on és. 

1-  Quan algun element del mobiliari o del material no fungible es faci malbé, sigui robat o 

transferit a un altre lloc, es donarà de baixa a l’Inventari. 

2-  Cada cop que hi hagi un canvi de director o Equip Directiu, cal comprovar l’Inventari i, 

una vegada conforme, signar la corresponent Acta de lliurament i recepció pels Equips entrant 

i sortint.  

3-  El Consell Escolar del centre podrà promoure la renovació de l’equipament escolar i de les 

seves instal·lacions, i en vigilarà la conservació. 

4- La formulació i mantenir actualitzat l’ Inventari General del centre és tasca específica del 

secretari - administrador. L’inventari del material informàtic el portarà a terme amb la 

col·laboració del coordinador d’Informàtica. 

5-  El servei de menjador escolar, les seves instal·lacions, màquines, mobiliari, aparells, 

robes, estris..., constaran també a l’ Inventari. 

6-  Es considera material inventariable, entre d’altres, el següent: material audiovisual, 

material esportiu, jocs, material de laboratori, material d’oficina, mobiliari, ordinadors i els 

seus perifèrics. 

7-  Per acord del Consell Escolar, podran ser objecte de venda el material i el mobiliari que 

consideri obsolet o deteriorat, l’ import rebut passarà als ingressos del centre. 

 

4.3 UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS  ESCOLARS 

 

1- Dins l’horari escolar i extraescolar, podran sol·licitar el servei dels edificis escolars els 

membres de la comunitat escolar (alumnes, professors, PAS, els pares d’alumnes, l’AMPA ), 

altres centres docents de la localitat i les entitats legalment constituïdes per realitzar activitats 

culturals, artístiques o esportives. 

Les sol·licituds d’utilització del centre es faran a la direcció del centre i aquesta ho proposarà 

al Consell Escolar, el qual ho valorarà i en prendrà la decisió que consideri oportuna. 
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Aquestes sol·licituds hauran d’anar sempre signades al menys per una persona que serà la 

responsable mentre es realitza l’activitat al centre. 

En tots els casos d’utilització d’instal·lacions, el seu ús no interferirà el normal 

desenvolupament de les tasques docents ordinàries del centre. 

 

2- Fora de l’horari escolar i extraescolar, la comanda després de haver-la sol·licitat a la 

Direcció del centre, s’haurà de presentar a l’Ajuntament, per a què els hi concedeixi el permís 

corresponent. 

 

4.4 REGLAMENTACIÓ TÈCNICO-SANITÀRIA DE  MENJADORS 

ESCOLARS 

                                        Decret 160/1996 de 14 de maig Dogc número 2.208 de 20/05/96 de menjadors escolars 

 

1- El personal de cuina que manipuli aliments i/o realitzi activitats culinàries de preparació 

d’aliments, haurà de tenir el Carnet de Manipuladors d’Aliments emès per l’Administració  

Sanitària competent. 

2- El carnet de manipulador d’aliments serà personal, intransferible i vàlid per a tot el territori 

estatal, amb validesa de 4 anys. 

3- El personal de cuina i el manipulador d’aliments tindran prohibit durant l’exercici del seu 

treball:  menjar xiclet, menjar mentre treballa, utilitzar vestimenta no autoritzada, esternudar i 

tossir sobre els aliments. 

4- Els llocs destinats a cuina de menjadors escolars compliran, entre d’altres, els requisits 

següents: 

 Emplaçament i orientació adients i amb dimensions i accessos fàcils. 

 Els sòls estaran constituïts amb materials no absorbents, resistents i no atacables per àcids 

i bases utilitzats en neteja. 

 Les parets i els sostres estaran recoberts de pintura o material que en faciliti la neteja. 

 Les finestres a ser possible, estaran protegides amb xarxa contra insectes. 

 La seva il·luminació serà natural i/o artificial, i en el cas de l’artificial els aparells de llum 

estaran ben protegits perquè en cas de trencar-se no afectin els aliments. 

 Disposaran d’instal·lacions d’aigua calenta i freda. 

 Hi haurà dispositius o aparells de rentar i d’eixugar-se les mans, o tovalloles de paper. 



 

 

 Les superfícies de les taules i qualsevol altre recipient destinat a la manipulació dels 

aliments, estaran construïts de material llis i de fàcil neteja i desinfecció. 

 Els productes de neteja i insecticides es mantindran lluny de les àrees en què hi hagi els 

aliments. 

 El menjador disposaran d’instal·lacions frigorífiques. 

 L’actual normativa aconsella la taula calenta per a mantenir la temperatura dels aliments. 

 

Seran responsables del compliment del que ordeni la Reglamentació Tècnico-Sanitària i del 

manteniment del servei l’Equip Directiu i l’encarregada del menjador, dels productes envasats 

els seus fabricants, i dels productes no envasats, com també de la deficient i irregular 

conservació, els tenidors. 

A la Secretaria del centre disposem d’un arxiu on hi figura el control sanitari de cada visita 

anual que realitza l’inspector  facultatiu i  tots els assumptes relatius al menjador escolar.  

 

4.5 PREVENCIÓ DEL TABAQUISME I DE L’ALCOHOLISME 

 

La Llei 42/2010, de 30 de desembre (BOE núm. 318, de 31.12.2010), modifica la Llei 

28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la 

venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac (BOE núm. 309, 

de 27.12.2005), que va implantar mesures adreçades a la prevenció de les patologies 

derivades del consum de tabac.  

 

D’acord amb tota la normativa esmentada, és prohibida la venda i el subministrament de 

productes derivats del tabac, i també fumar en totes les dependències dels centres educatius i 

altres centres de treball del Departament d’Ensenyament. La prohibició de fumar és absoluta i 

afecta totes les persones que estiguin a l’interior i als accessos de qualsevol dels recintes 

esmentats. La normativa no permet que els centres educatius públics, els serveis educatius i 

altres centres de treball dependents del Departament d’Ensenyament tinguin àrees habilitades 

per a fumadors.  

Tampoc no és permesa la venda ni el consum de begudes alcohòliques en els centres 

educatius. Es recorda que són alcohòliques totes les begudes amb més de 0,5 graus d’alcohol.  

 

El compliment d’aquesta normativa afecta qualsevol membre de la comunitat escolar o 

persona que es trobi dins del centre docent. 
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4.6  SEGURETAT I  PLA  D’EMERGÈNCIA. 

 

“Els Plans d’Evacuació i els Simulacres a les Escoles”  Decret 273/1993. 

L’actual document del Pla d’emergència de centre, basat en l’anterior,  va ser informat 

favorablement per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 16/12/1996. 

 

 

La normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals estableix l’obligació d’adoptar les 

mesures de prevenció contra incendis i d’evacuació dels treballadors i dels alumnes. Aquestes 

mesures s’han de comprovar periòdicament.  

Per aquest motiu, tots els centres han d’elaborar, revisar i actualitzar periòdicament el pla 

d’emergència. És aconsellable utilitzar el manual "Pla d’emergència del centre docent", editat 

pel Departament d’Ensenyament (Departament > Publicacions > Monografies > Pla 

d'emergència del centre educatiu).  

 

Els centres públics, a l’ inici de curs, han de comprovar que el pla d’emergència està 

actualitzat i han de garantir que, com a mínim, es farà un simulacre durant el primer trimestre 

del curs escolar. Aquest simulacre s’ha de planificar tenint en compte totes les activitats que es 

porten a terme en el centre, incloses les que es fan en horari de menjador, en el cas que els alumnes 

romanguin al centre dins d’aquesta franja.  

 

En els centres públics, una vegada fet el simulacre, la direcció del centre ha de fer arribar a  Riscos 

Laborals dels Departament d’Ensenyament i de l’Ajuntament de Reus, un informe amb les fitxes 1, 26, 

27, 28 i 29 del manual “Pla d’emergència del centre docent” degudament emplenades i tres còpies dels 

plànols del centre, si aquests s'han actualitzat durant el darrer any.  

En el cas que el centre comparteixi les instal·lacions amb altres entitats o persones públiques 

o privades, s’hi haurà de coordinar en relació amb el Pla d’emergència. 

 

L’objectiu principal dels simulacres d’evacuació a les escoles és la creació d’uns hàbits de  

 comportament en l’autoprotecció perquè acompanyin al nen durant tota la seva vida. 

El Pla d’Emergència del centre constarà d’unes instruccions senzilles i pràctiques perquè sigui 

una veritable eina d’actuació de la comunitat escolar a l’hora de respondre i actuar davant una 

situació d’emergència als edificis escolars, per la qual cosa s’hi haurà de preveure la forma 

manera d’actuació de cada sector de la comunitat escolar, sense comptar en la col·laboració 



 

 

de l’exterior , ja què el Pla d’Emergència ha de resoldre la situació els primers moments, en 

pocs minuts, fins que arribin els serveis especialitzats de protecció. 

Es considera situació d’emergència en un centre escolar, la què és motivada per un incendi, 

l’anunci de bomba, inundació, explosió o qualsevol altre tipus d’alarma que justifiqui 

l’evacuació ràpida de l’edifici escolar . 

 

A l’hora d’elaborar el Pla d’Emergència de l’escola es tindrà en compte : les condicions reals i 

materials dels edificis escolars, la seva infraestructura, el nombre de persones que 

habitualment hi ha a l’edifici i les edats que tenen, com també les condicions físiques de 

l’alumnat (existència d’alumnes amb minusvalidesa) , la senyalització de la sortida existent, 

les sortides alternatives,.... 

Un dels objectius fonamentals de tot pla d’emergència és la realització d’exercicis de 

simulacre d’evacuació, és a dir, posar en pràctica gran part del contingut del Pla. 

És interessant que al Reglament de Règim Interior del centre, s’hi determini els grans trets del 

Pla i el nombre d’exercicis d’evacuació a realitzar durant cada curs escolar. 

En tot exercici pràctic d’evacuació dels edificis escolars, cal assenyalar el següent:  

El senyal d’alarma ( sirena, en el nostre cas), serà potent i clarament diferenciat d’altres 

senyals acústiques, i s’emetrà de manera contínua i intermitent. 

 A cada planta de l’edifici, hi haurà designat un professor que actuarà de coordinador de 

l’evacuació, el qual és responsabilitzarà de no deixar-hi personal endarrerit. 

 Així que s’hagi escoltat el corresponent senyal d’alarma  se sortirà immediatament de les 

aules i sales de l’edifici cap a les portes i sortides habilitades amb aquesta finalitat. 

 Tot el personal quan escolti el senyal d’alarma, es dirigirà cap a la porta de sortida que li 

correspongui d’acord amb la seva situació en aquest moment a l’edifici. 

 El desallotjament de cada planta de l’edifici es realitzarà per grups; primer sortiran les 

aules més properes a les escales i la porta de sortida, en seqüència ordenada i sense 

barrejar-se els grups. 

 Quan, per les característiques dels edificis escolars, no hi hagi portes independents per a 

cada planta, els de la planta superior no baixaran a la planta inferior fins que no hagin 

sortit tots els d’aquesta planta, a fi d’evitar embussos i problemes greus de sortida en cas 

de realitat. 

 En els exercicis de simulacre no es consideren com a sortides les finestres, portes de 

terrasses..., ara bé, en cas d’haver-hi al centre escales d’emergència, s’utilitzaran aquestes. 
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 Els professors afavoriran la sortida i animaran els alumnes a fer-la de manera ordenada i 

ràpida. 

 Es designarà una persona o diverses perquè es facin responsables de desconnectar, desprès 

de sonar els senyals d’alarma, les instal·lacions generals de l’edifici: electricitat. 

 A la sortida de l’edifici escolar, els grups d’alumnes i comprovada la sortida de tot el 

personal, com també el temps invertit, si es tracta d’exercicis de simulacre, es tornarà 

novament a l’edifici escolar. 

 

A tall d’orientació, es pot considerar temps màxim per a l’evacuació d’un edifici escolar 

quatre minuts per a la totalitat de l’edifici. 

Amb vista a un millor aprofitament dels exercicis de simulacre, caldrà fer-los quan l’edifici 

escolar estigui en la situació de màxima ocupació i s’imparteixi l’activitat docent, amb la 

disposició normal de mobiliari, però sense que els alumnes n’hagin estat prèviament alertats. 

Seria interessant determinar el personal responsable de la utilització dels mitjans contra 

incendis (extintors), quan les circumstàncies ho facin necessari. 

 

V.- DELS  RECURSOS  FUNCIONALS 

 

5.1   L’ ENSENYAMENT DE LA RELIGIÓ 

 

D’acord amb la normativa vigent, l’ensenyament de la Religió té caràcter optatiu pels 

alumnes de Primària i obligatori pels centres. 

Per als alumnes de l’educació primària serà d’aplicació el que es disposa en el Decret 

142/2007, de 26 de juny. 

 

Els criteris organitzatius que el centre segueixi per a aquest ensenyament seran coneguts per 

pares, mares o tutors legals i estaran inclosos en el projecte educatiu del centre. 

 

La manifestació de l’opció per rebre ensenyament de la religió és totalment voluntària. En cas 

de no fer-la, es deduirà que es vol rebre atenció educativa alternativa. El centre ofereix la 

possibilitat d’optar per rebre l’ensenyament de la religió a l’alumne/a de nou ingrés en el 

centre mitjançant  el model “Declaració sobre l’opció religiosa”. 

Els pares, mares o tutors legals dels alumnes, per iniciativa pròpia, poden modificar l’opció 

feta comunicant-ho per escrit a la direcció del centre abans de l' inici del curs. 



 

 

 

El tram de dedicació setmanal de la professora de religió destinada a l’escola és de mitja 

jornada.  

 

Per tal de completar la dedicació docent, la  directora del centre assignarà altres activitats 

docents de suport, tenint en compte la seva capacitació en funció de la titulació, formació o 

experiència docent, sense que aquest fet incideixi en la plantilla del centre. 

 

Com que la jornada de treball és parcial, s’ajustarà proporcionalment l’assignació d’horari 

lectiu i complementari. 

 

Les direccions dels dos centres (Escola Misericòrdia i Escola Eduard Toda) on està destinada 

la mestra de religió s’han de coordinar per garantir que la persona interessada pugui 

compatibilitzar els horaris. 

 

La mestra de religió de l’escola té la consideració plena de professor del centre i, com a tal, és 

membre del claustre i té la possibilitat de pertànyer a tots els òrgans docents del centre, a 

excepció dels que estiguin explícitament assignats a funcionaris.  

 

5.2  SALUT ESCOLAR 

 

 Accidents laborals en els centres públics.  
  

D’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, la direcció 

del centre educatiu públic del Departament notifica als serveis territorials , qualsevol accident 

o incident laboral que hagi sofert el personal del Departament que treballa en el centre, se’n 

segueixi o no una baixa de la persona afectada. Aquesta notificació es fa amb el model "Full 

de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional”, degudament formalitzat, 

una còpia de la tramesa del qual es lliura a la persona afectada i una altra es conserva a l’arxiu 

del centre.  

 
 Farmaciola  
 

A l’escola hi tenim una farmaciola en un lloc conegut i visible, preferiblement fresc i sec, a 

l’abast del personal, tancada  amb clau, no accessible als alumnes i pròxima a un punt 

d’aigua.  
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També, a prop de cada farmaciola i en un lloc visible, hi ha  les instruccions bàsiques de 

primers auxilis i de contingut de la farmaciola, les quals, de manera orientativa, poden ser les 

que el Departament d’Ensenyament facilita als centres mitjançant el document “La farmaciola 

escolar".  

El/la coordinador/a de Riscos Laborals revisa el contingut de les farmacioles  periòdicament 

per tal de reposar el material i controlar-ne les dates de caducitat.  

 

 Administració de medicació als alumnes  
 
 

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

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

d’administració i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, si és un cas puntual 

n’hi haurà prou amb que el pare, mare o tutor/a legal aporti un escrit on  demani i autoritzi el 

personal del centre educatiu a administrar al fill o filla la medicació prescrita, sempre que 

sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu d’acord amb la pauta esmentada.  

Els mestres/tutors mantenen en un arxiu les receptes o informes mèdics i els escrits 

d’autorització i preveu qui ha d’administrar el medicament.  

 

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

fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal, sense una formació especial; en cas contrari, si el 

medicament l’ha d’administrar personal amb una formació determinada, caldrà que el centre 

es posi en contacte amb el centre d’assistència primària més proper.  

 

Les determinacions del Programa de Salut Escolar són de compliment obligatori en tots els 

centres docents públics i privats que imparteixin ensenyament de règim general i escolaritzin 

alumnes compresos entre els 3 i els 12 anys d’edat. 

 

Els pares o responsables legals de l’alumne, els metges, el personal docent i la resta de 

personal que realitzi habitualment activitats en els centres docents d’ensenyament obligatori 

han de col·laborar activament, cadascun d’ells dins l’àmbit de la seva responsabilitat. 

 

Els Ajuntaments, dins del seu àmbit territorial, són els responsables de l’execució del 

Programa de Salut Escolar. 



 

 

L’execució del Programa de Salut Escolar als centres docents públics, i als privats concertats 

correspon als ajuntaments mitjançant els professionals dels cossos de funcionaris al servei de 

la sanitat local o bé a través del personal contractat específicament per a la realització 

d’aquestes tasques, si s’escau. 

Els equips de salut escolar encarregats de l’execució d’aquest Programa als centres docents 

han de contar com a mínim d’un metge i, si és possible d’un ATS o diplomat en Infermeria. 

El Programa de  Salut Escolar consta de les següents actuacions: examen de salut, 

administració de vacunes, salut bucodental, control del compliment del calendari de 

vacunacions sistemàtiques, educació sanitària i assessorament sanitari a l’escola. 

L’examen de salut consisteix en un control que es practicarà a tot l’alumnat de 4 anys o de 

més edat que acudeixin al centre docent per primera vegada, al qual ha d’incloure una revisió 

de pes i talla, oftalmològica, de salut bucodental i de l’aparell genital masculí. Aquest examen 

no serà obligatori per als alumnes controlats en un CAP.  

   

A partir dels 11 anys, els equips de salut escolar s’han d’encarregar de l’administració de les 

vacunes contemplades en el calendari de vacunacions sistemàtiques. 

Sempre que no li hagin estat administrades pels seus metges respectius, caldrà administrar les 

vacunes següents: 

 Revisió mèdica, als alumnes d' Ed. Infantil – 4 anys, més els alumnes de nova matrícula 

de 1r fins a 4t. 

 Antihepatitis A+B, als alumnes de 12 anys d’edat, (6è). 

 Papil·loma(VPH ) a  les noies de 6è. 

 Varicel·la, als alumnes de 6è. 

 La revisió bucodental es farà als alumnes de 1r i 6è. 

 

Els pares seran informats prèviament de la necessitat d’administrar aquestes vacunes als 

escolars i, en cas de disconformitat, ho hauran de manifestar per escrit. L’escola té com a 

requisit imprescindible per  la vacunació dels alumnes la prèvia presentació de l’autorització 

dels pares per escrit i el carnet de salut de l’ infant. En cas de no portar-ho,  no se’l vacunarà. 

 

El Programa de Salut Escolar inclou activitats d’educació sanitària com: prevenció de la 

càries dental, lluita contra el tabaquisme, prevenció de drogoaddiccions i accidents i 

alimentació equilibrada. 
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Des de les aules, el professorat posa molt d’interès en fomentar uns bons hàbits en la higiene 

personal, que juntament amb una alimentació equilibrada i l’exercici diari,  afavoreixen poder 

gaudir de bona salut.  Ara bé és responsabilitat d’alumnes i pares el compliment de les normes 

elementals d’higiene aplicades al propi cos i vestuari.  

 

Accidents a l’escola 

 

Si l’accident és de poca importància els mestres seran els encarregats de fer-ne la cura. Quan 

l’accident requereixi l’atenció mèdica s’avisarà als pares per telèfon per tal d’informar-los i 

que siguin ells qui vinguin a recollir al nen/a i el portin al metge. En cas de no poder localitzar 

als pares o que sigui urgent el rebre atenció mèdica, el mateix centre serà l’encarregat de 

portar l’alumne al CAP i si cal, trucar al 112 i mitjançant una ambulància portar-lo a un 

hospital.  

 

 

 

5.3 LLIBRES DE TEXT I EL MATERIAL DIDÀCTIC IMPRÈS 
 

 

Els llibres de text i altres materials didàctics no requereixen autorització prèvia del 

Departament d’Ensenyament, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 

maig, d’educació. 

L’elecció dels llibres de text i d’altres materials didàctics correspon al centre educatiu en el 

marc de l’exercici de l’autonomia pedagògica. Correspon als professors del centre vetllar 

perquè els materials seleccionats siguin adients a l'edat dels alumnes i al currículum establert. 

Els llibres de text escollits pels centres, excepte els de llengua castellana i literatura i els de 

llengües estrangeres, han de ser normalment en català (art. 11.2 de la Llei d’educació).  

 

El  centre docent haurà  d’exposar, abans del 22  de juny, en el tauler d’anuncis, la relació dels 

llibres de text que s’hagin d’utilitzar durant el següent curs escolar, fent-hi constar clarament 

els títols, els autors,  les editorials i l’ISBN. 

Un cop fetes públiques aquestes llistes, no s’hi podrà introduir modificacions. 

El  centre s’abstindrà  de designar establiments comercials concrets on adquirir els llibres de 

text. 



 

 

Els alumnes de  C. Mitjà i Superior de la nostra escola, gaudeixen del Projecte de 

Reutilització de llibres i el 1r. dia de curs reben els llibres de text a través del centre, en 

sistema de préstec per a tot el curs i els han de retornar en bones condicions l’últim dia de 

classe. 

  

Les associacions de pares d’alumnes que, degudament enregistrades i proveïdes de llicències i 

autoritzacions corresponents, vulguin distribuir llibres de text entre els seus associats, podran 

fer-ho en els seus locals socials,  respectant les normes vigents sobre comerç i distribució del 

llibre relatives al preu fix i als descomptes. 

 

Es recorda que els llibres de text no poden ser substituïts per uns altres abans de transcórrer 

un període mínim de quatre anys. En casos excepcionals, i per raons plenament justificades, la 

substitució, l’haurà d’autoritzar el Departament d’Ensenyament, amb l’informe previ de la 

Inspecció d’Ensenyament. 

 

S'ha de tenir en compte que els professors i els centres educatius poden reproduir, distribuir i 

comunicar petits fragments de material publicat, excepte llibres de text, sense necessitat de 

l’autorització dels autors, d’acord amb la redacció actual del text refós de la Llei de propietat 

intel·lectual. En canvi, la reproducció de llibres de text sense autorització dels autors és 

estrictament prohibida per les lleis. 

 

 

5.4  HORARI DELS PROFESSORS 

 

Els professors tindran  l’horari laboral setmanal establert  per als funcionaris de la Generalitat,  

que  actualment és de 37 hores i mitja. 

L’horari  tal i com consta en la Programació General del Centre és de 9 a 12 i de 15 a 17 hores 

per a E. Infantil i de 9 a 13 h. i de 15 a 17 h. per a primària. A més es fan tres hores més   de 

dedicació exclusiva comuna per a tot el professorat. 

 

La distribució setmanal d’aquestes hores és la següent: 

 Docència:    24 hores. 

 Reunions ( de claustre, coordinació de cicle o d’àrea, d’avaluació...); activitats 

relacionades amb la tutoria dels alumnes (entrevistes amb els alumnes, pares, 
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documentació acadèmica....); elaboració del  PCC; i col·laboració en la realització 

d’activitats complementàries i extraescolars :  6 hores. 

 Altres activitats relacionades amb la docència ( preparació de classes, correccions, 

formació permanent, reunions pedagògiques fora del centre...), que no han de ser 

realitzades necessàriament al centre ni cal que tinguin horari fix:   7,5 hores. 

 

Els càrrecs directius disposaran d’una part del seu horari electiu per a la realització de tasques 

directives. El nombre concret d’hores lectives es determina en funció del nombre d’unitats de 

l’escola. 

 

El professor que no exerceixi un càrrec directiu ni tingui encomanades tasques de coordinació 

haurà de dedicar 24 hores a la docència, sigui en un grup-classe o en grups reduïts. L’horari 

de cada professor serà lliurat al principi de cada curs pel Cap d’Estudis. 

Els professors amb responsabilitats de coordinació (de cicle, d’informàtica, lingüística, de 

biblioteca, de material) disposaran d’una part del seu horari, establert per l’equip directiu , a 

aquestes tasques. 

 

Les faltes d’assistència del professor no cobertes per substitut/a nomenat/da pel Departament 

d’Ensenyament es cobriran amb les hores de dedicació al centre de què disposen tots els 

professors. 

 

La distribució setmanal de l’horari del professorat resta pendent de confirmació per escrit del 

Departament d’Ensenyament que pot variar segons la normativa vigent. 

 

5.5  HORARI  DELS  ALUMNES 

 

L’horari actual tal i com consta en la Programació General del Centre és de 9 a 12 i de 15 a 17 

hores per a E. Infantil i de 9 a 13 h. i de 15 a 17 h. per a primària.  

 

L’horari de classes dels alumnes és el corresponent a l’horari propi del procés d’ensenyament 

i aprenentatge del currículum establert, inclòs, si escau, el temps dedicat al suport escolar 

personalitzat o a la sisena hora. Aquest horari inclou el temps d’esbarjo, que es considera una 



 

 

activitat educativa integrada en l’horari lectiu de l’alumne/a i, per tant, s’hi han de respectar 

també els principis del projecte educatiu.  

 

La distribució per àrees d’aprenentatge de l’horari lectiu dedicat a l’ensenyament reglat es  

farà d’acord amb les Orientacions establertes a la normativa vigent i al PLC. 

 

L’aplicació d’aquesta distribució horària es farà en funció de: 

 

 La natural flexibilitat que exigeixen les característiques psicopedagògiques dels alumnes 

en els diversos cicles. 

 Les possibilitats de rendiment i concentració dels alumnes. 

 La conveniència de realitzar dins de cada cicle  grups de suport dels alumnes. 

 La consideració del temps d’esbarjo com a part integrant de l’activitat escolar. 

 

L’activitat d’aprenentatge, en el sentit d’adquisició de conceptes i exercitació en els 

coneixements bàsics, s’ha de realitzar dins l’horari escolar. 

 

A part de l’horari lectiu destinat a l’ensenyament reglat, el centre a través del Pla Anual 

aprovarà totes aquelles activitats complementàries. En cap cas la realització d’aquestes 

activitats, que seran de caràcter voluntari, no podrà comportar, per als alumnes que no hi 

participin, discriminació modificació de l’horari lectiu o del calendari escolar. 

 

5.6 ASSISTÈNCIA  DEL PROFESSORAT. 

Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació. 

Decret102/2010 de 3 d’agost d’autonomia de centres. 

Decret 155/2010 de 2 de novembre 

 

El centre disposa d’un sistema de control d’assistència i de puntualitat dels professors i altre 

personal del centre dependent del Departament d’Ensenyament. Aquest sistema forma part de 

les normes d'organització i funcionament del centre. Inclou  tant les activitats d’horari 

setmanal fix com les reunions d’horari no fix. 

Els professors estan obligats a complir l’horari i el calendari d’activitats establert en la 

programació general anual del centre. També estan obligats a assistir als claustres, a les 
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reunions dels àmbits de coordinació que correspongui i a les altres reunions extraordinàries no 

previstes en la programació general anual del centre que siguin degudament convocades per la 

direcció. 

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

 

En el document “Llicències i permisos del personal docent” s’especifiquen els continguts 

rellevants, en matèria de llicències i permisos, de les normes que els regulen, així com els 

aspectes de procediment que són associats a la seva petició i concessió. 

 

Les faltes d’assistència són justificades quan: 

 

1. Hi ha Llicència concedida a través del Departament d’Educació per: matrimoni, malaltia, embaràs, 

funcions sindicals, estudis, assumptes propis i per atendre a un familiar fins a segon grau (amb 

certificat mèdic), lactància.... 

 

2. Hi ha permís de Direcció: 

 Pel naixement d’un fill o la mort o la malaltia greu d’un familiar fins al segon grau de 

consanguinitat o afinitat (dos dies si l’esdeveniment s’ha produït a la mateixa localitat i 

quatre dies si ha estat en una altra localitat). 

 Per trasllat de domicili (sense canvi de localitat, un dia ; amb canvi, fins a quatre dies). 

 Per concórrer a exàmens finals en centres oficials, un dia, i per altres proves definitives 

d’avaluació i alliberadores en els esmentats centres, el temps indispensable per a fer-les. 

 Per raó de matrimoni d’un familiar fins a 2n grau d’afinitat o consanguinitat, el temps 

indispensable per assistir-hi. 

 Pel compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal, durant el temps 

indispensable per a complir-los, per exemple: presentació d’una citació judicial, signatura 

d’un document notarial, etc. 

 Per assistir a les activitats del Pla de Formació del Professorat del Departament 

d’Ensenyament quan així ho disposi la Directora dels Serveis Territorials. 

 

Els  permisos són concedits per la Direcció del centre prèvia sol·licitud per escrit i podrà 

demanar la justificació que cregui adient. 

 



 

 

En interès del centre, el/la  Director/a podrà assignar un encàrrec de serveis a qualsevol 

professor, encara que això suposi la pèrdua d’algunes hores de classe, sempre que es 

reuneixin les condicions següents: 

 

 Que hi hagi acord del professor. 

 Que el Consell Escolar, escoltats els arguments del Claustre de Professors ( en encàrrecs 

que afectin els aspectes docents del centre ) i de l’Equip Directiu, hi doni la seva 

conformitat. 

 Que s’organitzi l’adequat sistema d’atenció als alumnes durant les hores o dies que duri 

aquest encàrrec de serveis. 

 

Els encàrrecs de serveis es comunicaran al Claustre de Professors i, en relació mensual, a la 

Inspecció. En cap cas no superaran els cinc dies lectius a l’any. 

 

Control d’absències del professorat 

 

El  centre disposa d’un registre d’absències, que es manté  al dia i en el qual s’especifica el 

motiu de l’absència i el temps, segons la classificació següent: 

 

• Malaltia 

• Llicència 

• Permís 

• Encàrrec de serveis 

• Accident laboral o en servei 

• Accident no laboral 

• Força major 

 

Mensualment, la Direcció del centre envia al Departament d’Ensenyament des de 

començament del curs 2011/12  totes les absències del professorat mitjançant un nou 

programa informàtic. 
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 Aplicació de la via disciplinària en supòsits d'absència i d' impuntualitat  no 

justificades dels professors 

 

Quan el total d’absències i impuntualitats no justificades en el mes natural sigui igual o 

superior a 10 hores, la correcció disciplinària per aquesta presumpta falta tipificada com a 

greu a l’ordenament  correspon a la Secretaria General del Departament o a l'òrgan competent 

del Consorci d'Educació de Barcelona. Amb aquests efectes, la direcció del centre ha de fer la 

pertinent proposta d’incoació d’expedient disciplinari (amb indicació dels dies i hores no 

treballats, el còmput total mensual d’hores no treballades, còpia de la notificació a la persona 

interessada i, si escau, les al·legacions que hagi presentat) i enviar-la, mitjançant el model 

“Comunicació d'absències i impuntualitats no justificades a la Inspecció de Serveis de la 

Secretaria General o al Consorci d’Educació de Barcelona, amb proposta d’incoació 

d’expedient disciplinari per presumpta falta greu. 

 

5.7 ASSISTÈNCIA  ESCOLAR 

Art. 22.1.a de la Llei d’Educació  

 

L’assistència de l’alumne/a al centre és obligatòria. 

Correspon al mestre o tutor de l’aula el control de l’assistència diària dels seus alumnes. 

L’escola lliura a cada mestre/a els  Fulls d’assistència per a controlar l’assistència diària a 

classe  per tal de garantir la comunicació de les absències no justificades als pares, mares o 

tutors legals dels alumnes. En el cas d’absències repetides, dins el marc d’actuacions previst 

per a aquests casos en el centre, si els pares/tutors no ho justifiquen, el mestre/tutor s’ha de 

posar en contacte amb la família i s’ha de procurar solucionar el problema. 

De tota manera, per evitar un possible absentisme escolar, mensualment s’envia un informe 

supervisat per la Cap d’Estudis als  serveis socials del municipi i si cal es sol·licita la  

col·laboració dels professionals dels serveis educatius per a què esbrinin el motiu d’aquest 

absentisme.  

 

A l’Educació Infantil i a  Cicle Inicial de Primària les faltes d’assistència es justificaran per 

escrit amb model facilitat pel centre al professor/tutor. A partir del Cicle Mitjà aquesta 

justificació es podrà fer a través de l’agenda escolar. 

 

 



 

 

L’estudi constitueix un deure bàsic dels alumnes. Aquest deure s’estén, entre d’altres, a 

l’obligació d’assistir a classe i a respectar els horaris aprovats per al desplegament de les 

activitats del centre. 

L’exclusió temporal (un interval de temps considerable, dintre del curs)de l’activitat 

d’educació física o qualsevol altra per motius de salut, serà justificada pel corresponent 

informe mèdic. 

 

En referència a l’horari de sortida habitual de l’alumnat del centre quan algun nen o nena 

d’educació infantil no hagi estat recollit pel pare, mare, tutor o persona encarregada a l’hora 

de la sortida, el centre es posarà en contacte telefònic amb aquestes persones perquè el 

vinguin a recollir, el més aviat possible. Mentrestant restarà a càrrec de la TEI. En cas de no 

poder-hi contactar es demanarà la col·laboració de la Guàrdia Urbana, amb la que tenim 

establert un Protocol per aquests casos.  

 

En general, els alumnes de Primària que depenguin d’un responsable per abandonar el 

col·legi, en cas de què aquest no hi sigui a l’hora de sortida retornaran al centre i s’actuarà de 

manera idèntica a l’anterior, sota la supervisió de la Direcció. 

 

 

5.8  L’ESBARJO  I  LA SEVA VIGILÀNCIA 
 

 

Resolució de la Secretaria General, que dóna instruccions sobre organització i funcionament 

per cada curs escolar. 

 

Cal que els alumnes, dins 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 part integrant de l’activitat escolar a Parvulari. El joc lliure és una 

activitat fonamental per al desenvolupament maduratiu de l’infant i, a partir d’una activitat de 

seguiment constant, correspon al mestre de veure en quins moments cal suggerir alguna mena 

de joc que pugui reforçar aspectes motrius o de la relació amb els companys. 

 

El temps d’esbarjo en el nostre centre serà a Primària, en caràcter general de  11h. a  11:30 h  i 

en educació infantil  de 10:30 h. a 11h. 

 

En aquest temps d’esbarjo, els alumnes sortiran als seus patis respectius. 

 

El temps d’esbarjo és  tutelat per mestres i altre personal docent. 
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5.9  DEURES ESCOLARS 
 

 

 Els programes de les escoles seran elaborats de manera que evitin, com a norma general, 

la sobrecàrrega de l’activitat dels alumnes amb tasques complementàries per realitzar fora 

de la jornada escolar. 

 

 Amb caràcter transitori i excepcional es podran assignar tasques més intenses i de forma 

individual a aquells alumnes que, per absència prolongada de l’escola o d’altres raons de 

pes, no hagin pogut seguir el ritme normal de treball de l’escola. 

 

 Quan, en aquests casos excepcionals, es consideri necessari per part de l’equip de mestres 

programar activitats en equip o individuals a realitzar per alumnes fora de l’escola, caldrà 

ponderar sempre els seus aspectes quantitatius i qualificatius: 

 

 

QUALITATIVAMENT les tasques que es realitzen fora de l’escola s’ajustaran també a les 

edats i nivells aconseguits, i s’evitaran els treballs mecànics passius o repetitius. En aquests 

casos són més adequades les activitats que suposen consulta de llibres, recerca d’informació i 

de materials diversos, com també activitats d’expressió i creativitat. 

 

D’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament, les orientacions que cal tenir 

en compte sobre aquesta matèria han de ser les següents: 

 

 L’activitat d’aprenentatge a l’escola, en el sentit d’adquisició de conceptes d’exercitació 

en els coneixements bàsics, s’ha de realitzar dins l’horari escolar. 

 La concepció de la pedagogia activa fa que molt sovint l’aprenentatge traspassi el marc de 

l’escola i que convingui que els alumnes, d’acord amb la seva edat, maduració i 

possibilitat, facin activitats complementàries d’observació, petits treballs d’informació, 

coneixement i contrast de la realitat pròxima, que dediquin un temps a la lectura o a l’art, 

per la qual cosa ha d’esmerçar un temps a casa, a la biblioteca o a d’altres indrets on 

poden trobar les fonts d’informació adients. 

 El treball fora de l’horari escolar, si és proposat per l’escola, no ha de representar mai una 

càrrega obligatòria que comprengui la realització de llargs exercicis entesos 



 

 

tradicionalment com a sèries repetitives d’operacions aritmètiques, còpies mecàniques o 

memoritzacions no raonades. Generalment, això no afavoreix la motivació per aplicar-se a 

l’aprenentatge ni el gust per anar a l’escola. 

 

5.10  ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS 

 

     Resolucions d’inici de cada curs escolar. 

 

 Es consideren activitats complementàries les que no figuren expressament incloses als 

plans i programes oficials, tenen com a finalitat el perfeccionament i l’ampliació de la 

tasca educativa, cultural i social realitzada pel centre, de manera que es completa el procés 

de formació dels alumnes mitjançant el desenvolupament de determinats aspectes del 

Projecte Educatiu.  

 A la primera setmana de setembre els mestres de cada cicle organitzen, sota la supervisió               

de la Cap d’estudis, les activitats complementàries que creuen adients per cada trimestre del 

nou curs i amb el vistiplau de la Direcció del centre, es presenten al Claustre i posteriorment 

s’integren al Pla Anual i es presenten al Consell Escolar. 

Correspon al Consell Escolar del centre l’aprovació de les directrius per a la programació i el 

desenvolupament de les activitats complementàries com visites i viatges, menjadors i colònies 

escolars, si escau, amb la col·laboració de l’AMPA. 

 

Correspon al Cap d’Estudis coordinar els actes acadèmics i, si escau, les activitats 

extraescolars, en col·laboració amb el Consell Escolar del centre i l’AMPA.. 

 

Es consideren activitats extraescolars les que tenen com a finalitat la formació dels alumnes 

en aspectes socioeducatius i de lleure no necessariament relacionades amb l’activitat escolar i 

que es realitzen fora de l’horari lectiu i que són voluntàries per  a l’alumnat. 

L’escola des fa uns anys estem acollits al Programa Proa i disposem d’activitats 

subvencionades pel Departament d’Educació per l’alumnat que el centre considera que ho 

necessita. 

D’altra banda l’Ampa del centre disposa de NIF i fa la contractació dels monitors d’aquestes 

activitats i d’altres que no estan subvencionades. 
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Les activitats  extraescolars també formaran un capítol o apartat del Pla Anual del Centre que 

elabora  anualment l’Equip Directiu, en el marc del Projecte Educatiu, una vegada recollides 

les propostes del Claustre i seguint les directrius donades pel Consell Escolar. 

 

La programació de les activitats que hagin de ser realitzades fora del recinte escolar, o que pel 

seu caràcter general impliqui l’alteració de l’horari lectiu habitual, s’haurà d’incloure en la Pla 

Anual del Centre o s’haurà de preveure amb l’antelació mínima d’un trimestre i ser aprovada 

pel Consell Escolar. 

 

L’horari de les activitats programades tindrà per als professors la mateixa obligatorietat que 

l’horari habitual de treball. Als alumnes que participin en activitats fora del centre, els caldrà 

l’autorització escrita dels seus pares o tutors. 

 

Els alumnes que no participin en les activitats extraescolars ( visites, excursions...) tenen 

l’obligació d’assistir al centre, on seran atesos en funció dels recursos humans disponibles del 

centre. En cap cas la realització d’aquestes activitats, que seran de caràcter voluntari, no podrà 

comportar, per als alumnes que no hi participin, discriminació o modificació de l’horari lectiu 

o del calendari escolar. 

 

Totes les sortides es realitzaran amb l’acompanyament d’un mínim de dos mestres. 

En les sortides, les relacions alumnes/ professors - acompanyants seran les següents:   

 

                                                                                  Un dia                               Més d’un dia 

 E. Infantil                 10/1                                        8/1 

 C. Inicial i Mitjà    15/1                                       12/1 

 C. Superior             20/1                                       18/1 

 

 

En el cas d’alumnes amb necessitats educatives especials les esmentades relacions es 

conformaran a les seves característiques. 

 

L’objectiu de l’AMPA és 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. 



 

 

5.11 GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ACADÈMICA 
 

 

        Decret 235/1989 de 12 de setembre 

        Ordre 16/1/1990 

        Resolució 19-IV-2006 

 

 

D’acord amb la normativa vigent, el centre disposa dels documents següents: 

 

 Documentació antiga: Llibres-Registre de Matrícula, Títols de Graduat Escolar, 

Certificats d’Escolaritat. 

 Correspondència ( Entrades i Sortides). 

 Actes de les Avaluacions de Cicle Inicial, Mitjà, Superior. 

 Expedients personals dels alumnes del centre. 

 L’Inventari general del centre. 

 L’arxiu de  documentació general. 

 Els Llibres d’Actes dels òrgans col·legiats de govern i de les seves comissions. 

 El Projecte Educatiu del centre. 

 La Programació General del centre o Pla Anual. 

 La Memòria de curs. 

 Les Normes d’Organització i Funcionament de centre. 

 Projecte Lingüístic de centre. 

 Pla d'Acollida. 

 Projecte de convivència. 

 Dades anuals 

 Pla d'atenció a la diversitat. 

 

 

Als centre, com a mínim, hi ha  els següents documents de caire econòmic: 

 

 Arxiu de les factures i dels justificants de pagaments i ingressos. 

 Còpia de la gestió econòmica presentada a l’Administració educativa. 

 Còpia del pressupost del centre. 

 Documentació referida a les inspeccions del menjador escolar. 

 

Per tal de dur a terme la gestió administrativa del centre, caldrà tenir en compte el següent: 

 

 El centre té un número d’identificació fiscal  i un codi de centre.                

 Caldrà posar el NIF o el segell del centre en aquells documents que se sol·liciti. 

 Tot escrit oficial, sigui d’entrada o de sortida, portarà el corresponent número de registre. 

 De cada escrit lliurat al centre, se’n segellarà la còpia si així ho demana l’interessat. 

 Cada comunicat o circular lliurat a les famílies rebrà el vistiplau de Direcció, portarà el 

membret de l’escola i s’arxivarà una còpia a Direcció. 

 


