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INTRODUCCIÓ 

Aquest document recull els aspectes relatius al funcionament intern del centre en allò no 

previst en la normativa general. Conté la concreció en regles i normes dels drets i deures  

dels diferents membres de la comunitat escolar i l'organització del funcionament dels 

recursos humans, materials  i  funcionals. 

El Claustre de professors aporta criteris i propostes a l'equip directiu per a l'elaboració 

d'aquest document, el qual és aprovat pel Consell Escolar. 

Les NOF es caracteritzen per ser un document participatiu, flexible i revisable, ja que 

vol regular la realitat, ha d'ajustar-s'hi i canviar quan aquesta es modifiqui. En la seva 

revisió periòdica és important que hi participin representants dels diferents sectors de la 

comunitat educativa. 

El director és l'encarregat  de vetllar pel compliment de ls NOF del centre. 

Els casos no previstos en el present document seran resolts pel Consell Escolar i si 

s’escau s’incorporaran en la següent edició de les NOF. 

Aquest document recull la normativa legal en vigor: 

- Decret 102/2010 de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius 

- Llei 12/2009 del 10 de juliol d’ educació 

Per redactar aquestes normes hem optat per usar un masculí genèric en lloc 

d’emprar la descomposició morfemàtica; per tant, l’ús del masculí haurà de 

considerar-se com una forma lingüística no sexista.  
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1.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I 

COORDINACIÓ 

Òrgans unipersonals 

Els òrgans de govern unipersonals del centre són: el director, el cap d’estudis i el 

secretari. 

El gerent del Consorci nomena  el Director  

El conjunt d’òrgans unipersonals de govern constitueix l’equip directiu del centre.  

L’equip directiu afavorirà la participació de la comunitat educativa, establirà els criteris 

per a l’avaluació interna del centre i coordinarà les actuacions del centre. 

L’equip directiu es reuneix setmanalment i sempre que les circumstàncies ho exigeixin. 

Funcions dels òrgans unipersonals de govern 

Director 

Correspon al director la direcció i responsabilitat general de l’activitat de l’escola, 

vetllar per la coordinació de la gestió del centre, i totes aquelles funcions que indica la 

normativa legal en vigor. 

Cap d’estudis 

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

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

centre. 

Són funcions específiques del cap d’estudis les que indica el Decret 102/2010 

Secretari 

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

centre, sota el comandament del director, i exercir per delegació d’aquest, la prefectura 

del personal d’administració i serveis adscrits al centre. Són funcions específiques del 

secretari aquelles que indica el Decret 102/2010 

 

Òrgans col·legiats de participació 

Són òrgans col·legiats de govern dels Centres d’Educació Infantil i Primària el Consell 

Escolar del centre i el Claustre de professors. 

El Consell Escolar del centre és el màxim òrgan de govern del Centre. Hi són 

representats l’equip directiu, el professorat, les mares i els pares d’alumnes, 

l’Ajuntament, l’AMPA, i el personal d’administració i serveis.  

Consell Escolar 

Composició del Consell Escolar 

El Consell Escolar està format, respectant les proporcions per sectors que estableix la 

normativa legal vigent 

- El director, que n’és el president. 

- El cap d’estudis 

- Un regidor o representant de l’Ajuntament. 
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- Sis professors elegits pel Claustre de professors 

- Cinc  pares elegits pel sector respectiu. 

- Un representant designat per AMPA 

- Un representant del personal d’administració i serveis del centre (PAS) 

- El secretari del centre que actua com a secretari, amb veu i sense vot 

Total de membres: 16 persones amb veu i vot, a més del Secretari amb veu i sense vot. 

Competències del Consell Escolar: Les competències del Consell Escolar són les que 

assigna la normativa legal vigent. 

El Consell Escolar el convoca el director - que n’és el president - amb caràcter ordinari 

almenys una vegada cada trimestre i a principi i final de curs. Amb caràcter 

extraordinari es convocarà sempre que es cregui convenient. 

El Consell Escolar serà també convocat a petició d’un terç dels seus membres, 

mitjançant un escrit a presentar a la secretaria del centre. En aquest cas la direcció del 

centre convocarà una sessió extraordinària del Consell Escolar en el termini dels 10 dies 

lectius següents a la recepció de l’escrit. 

L’ordre del dia el fixarà el seu president. No obstant això els membres del Consell 

poden sol·licitar la inclusió de punts en l’ordre del dia si ho demanen amb la deguda 

antelació. 

Es procurarà que l’ordre del dia  i els documents relacionats arribin als membres del 

Consell 48 hores abans de la reunió. 

Les actes aprovades de les sessions són un document intern que pot ser consultat per 

tots els membres, però és preceptiu no fer-ne còpies. No obstant això tota persona 

interessada de la comunitat educativa pot sol·licitar certificació estesa pel Secretari, amb 

el vist-i-plau del director, d’acords concrets que constin a l’acta. 

Per a l’elecció dels membres del Consell Escolar se seguirà el procediment que 

determina en cada període electoral el Decret corresponent que el Consorci d’ Educació 

publica quan s’escau. 

El Consell escolar es renova cada dos anys per meitats. 

Vacants: En cas de produir-se una vacant, la substitució dels membres del Consell es 

farà de la següent manera: 

En el sector de professors, es faran eleccions mitjançant votacions en el si del Claustre. 

En el sector  de pares i mares i PAS, ocuparà la vacant la persona següent en nombre de 

vots en l’acta de l’anterior votació. Si no hi ha cap més persona, el lloc quedarà vacant 

fins a la propera renovació parcial. 

Segons indica la normativa, en el si del Consell Escolar es constituirà una Comissió 

Permanent, una  Comissió Econòmica, una Comissió de Convivència i una Comissió de 

menjador i beques 

a) Comissió Permanent 

La Comissió Permanent estarà integrada per: 

- el director que la presideix 

- el cap d’estudis 
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- un representant del professorat 

- un representant dels pares d’alumnes  

- el secretari, amb veu i sense vot. 

b) La Comissió Econòmica  

La Comissió Econòmica estarà integrada per:  

- el director que la presideix 

- el secretari 

- un representant del professorat 

- un representant dels pares d’alumnes  

- el representant municipal 

Aquest Reglament determina que, sempre que sigui possible, es tractaran tots els temes 

en el Consell Escolar ja que el poder decisori d’aquestes comissions és limitat. 

c) Comissió de Convivència 

D’acord amb l’article 30.5 de la Llei 12/2009 , del  10 de juliol, els centres han 

d’establir mesures de promoció de la convivència, i en particular mecanismes de 

mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i fórmules per mitjà de les quals les 

famílies es comprometin a cooperar de manera efectiva en l’orientació, l`estímul i, quan 

calgui, l’esmena de l’actitud i la conducta dels alumnes en el centre educatiu. 

La Comissió de Convivència estarà formada per: 

- el director, que n’és el president 

- el cap d’estudis 

-  un professor designat per Consell Escolar 

-  un pare o mare designat pel Consell Escolar 

  d) Comissió menjador i beques 

Vetllarà per la qualitat del servei de cuina i monitoratge en les estones del migdia i 

estarà formada per: 

    - el director, que n’és el president 

-  el secretari 

-  un professor designat per Consell Escolar 

-  dos pares o mares designats pel Consell Escolar   

L’elecció dels seus membres es farà durant el primer consell escolar de cada curs. 

Claustre de professors 

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

planificació educatives de l’escola. Està integrat per la totalitat dels professors que hi 

presten serveis i el presideix el director.  

El Claustre es reuneix preceptivament una vegada cada dos mesos amb caràcter ordinari 

i amb caràcter extraordinari sempre que el director ho cregui necessari. És preceptiu que 

el Claustre es reuneixi al començament i al final de cada curs escolar. 
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El Claustre serà també convocat a petició d’un terç dels seus membres mitjançant un 

escrit a presentar a la secretaria del centre. En aquest cas, la direcció del centre 

convocarà una sessió extraordinària del Claustre de professors en el termini dels 10 dies 

lectius següents a la recepció de l’escrit. 

L’assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 

El Claustre el convocarà per escrit el director, almenys amb 48 hores d’anticipació si es 

tracta d’una reunió ordinària, o amb vint-i-quatre hores si és sessió extraordinària. 

L’ordre del dia serà fixat pel director, juntament amb l’equip directiu. Hi pot incloure 

punts qualsevol professor si compta amb el suport d’un terç del professorat. 

Les reunions de Claustre seran presidides pel director i, en cas d’absència d’aquest, pel 

cap d’estudis. 

L’acta és redactada pel secretari i conté, com a mínim, la relació d’assistents, i les 

excuses d’assistències si s’escau, l’ordre del dia, els acords presos i les intervencions 

que hom sol·liciti explícitament que hi constin, a més del resultat de les votacions que 

puguin dur-se a terme. Qualsevol intervenció que hom sol·liciti explícitament que consti 

a l’acta cal lliurar-la per escrit al secretari del centre en un termini màxim de 48 hores 

de la finalització de la sessió del claustre. 

Una còpia de l’esborrany de l’acta del darrer Claustre es farà pública a la sala de 

professors. 

Els acords del Claustre són vinculants, excepte en el cas que se’n derivin perjudicis 

econòmics o professionals per a alguns dels claustrals, els quals, en aquest cas, ho faran 

constar en acta. 

Correspon al Claustre aprovar els criteris pedagògics que cal seguir en l’elaboració dels 

horaris setmanals dels grups i professorat. 

Comissions del Claustre 

Es crearan diferents comissions segons les necessitats del centre i  participaran tots els 

membres del claustre.   

Comissió d’imatge  

Les seva funció es elaborar les propostes que es presentaran als Cicles per tal d’ 

organitzar i dinamitzar  les activitats festives i culturals que es facin al centre 

(Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, Jornades culturals, Fi de curs, etc) així 

com vetllar per la decoració de passadissos i imatge externa del centre. 

Comissió d’informàtica  

Les seves funcions són assessorar a l’equip directiu en les tasques de: 

1. Coordinació de la integració de la tecnologia de la informació en el disseny de les 

programacions i en l'avaluació de l'alumnat. 

2. Promoció de l'ús educatiu de la tecnologia de la informació i de la formació interna 

del professorat. 

3. Supervisió i optimització de l'ús dels recursos informàtics i telemàtics. 

4. Distribució del pressupost per a inversions i manteniment de la infrastructura 

informàtica i telemàtica del centre. 
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5. Animació d'accions de difusió de les aplicacions formatives de la tecnologia de la 

informació per a la comunitat educativa. 

 Comissió de Biblioteca 

La seva funció serà organitzar i dinamitzar la biblioteca del centre, al temps que vetllar 

per l’actualització i renovació dels materials. 

Comissió Tandem 

La seva funció serà organitzar, dinamitzar i dur a terme l’avaluació de les activitats 

realitzades al centre relacionades amb el Projecte Escola a la Natura. 

Comissió d’atenció a la diversitat/coeducació/convivència 

La seva funció serà vetllar i fer el seguiment de les actuacions que es fan al centre en 

relació a l’ atenció a la diversitat , a la coeducació i a les accions desenvolupades per un 

bon clima escolar. 

 

Òrgans de coordinació unipersonals 

Coordinador d’Educació Infantil 

Les funcions del coordinador d’ E.Infantil, entre d’altres, es fan constar explícitament: 

a) Prendre les mesures adients per al manteniment de les instal·lacions específiques 

de les seves dependències , revisar i col·laborar en la posada al dia de 

l’inventari. 

b) En col·laboració amb els tutors responsabilitzar-se de la compra del material 

didàctic necessari. 

c) Vehicular la informació de les editorials, d’activitats didàctiques, de formació 

del professorat, etc.  

d) Vetllar perquè les actuacions del professorat pel que fa a la programació, 

aplicació i avaluació tinguin la major coherència possible. 

e) Donar suport a les iniciatives d’innovació i recerca, a l’aprofitament de les 

convocatòries de concursos, tant per a professors com per a alumnes. 

f) Impulsar i promoure la participació de l’Educació Infantil  en les celebracions 

del Centre. 

g) Recollir i participar en la elaboració dels documents  pel que fa a concreció del 

currículum, criteris d’avaluació i activitats complementàries. 

h)  Vehicular la informació de les reunions de coordinació amb l’Equip Directiu al      

professorat i viceversa. 

i) Coordinar les sortides d’ E. Infantil fora del centre. 

j) Juntament amb la Cap d’Estudis acollir i donar suport al professorat nou o 

substitut. 

 

Coordinador d’ Educació Primària 

Les funcions del coordinador d’ E.Primària, entre d’altres, es fan constar explícitament: 
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a) Prendre les mesures adients per al manteniment de les instal·lacions específiques de 

les seves dependències , revisar i col·laborar en la posada al dia de l’inventari. 

b) En col·laboració amb els tutors responsabilitzar-se de la compra del material 

didàctic necessari. 

c) Vehicular la informació de les editorials, d’activitats didàctiques, de formació del 

professorat, etc.  

d) Vetllar perquè les actuacions del professorat pel que fa a la programació, aplicació i 

avaluació tinguin la major coherència possible. 

e) Donar suport a les iniciatives d’innovació i recerca, a l’aprofitament de les 

convocatòries de concursos, tant per a professors com per a alumnes. 

f) Impulsar i promoure la participació de l’Educació Primària  en les celebracions del 

Centre. 

g) Recollir i participar en la elaboració dels documents  pel que fa a concreció del 

currículum, criteris d’avaluació i activitats complementàries. 

h) Vehicular la informació de les reunions de coordinació amb l’Equip Directiu al 

professorat i viceversa. 

i) Coordinar les sortides d’ E. Primària fora del centre. 

j) Juntament amb la Cap d’Estudis acollir i donar suport al professorat nou o substitut. 

 

Coordinador TIC TAC 

Les seves funcions són entre d’altres:  

a) Coordinar, amb el suport de la comissió d’informàtica els ensenyaments 

d’informàtica que s’imparteixin en el centre (Pla Tac) 

b) Vetllar pel manteniment de l’Equip informàtic del Centre i fer el seguiment de les 

reparacions en cas necessari. 

c) Distribució del pressupost per a inversions i manteniment de la infrastructura 

informàtica i telemàtica del centre. 

 

Coordinador lingüístic, d’interculturalitat i de cohesió social. 

Les seves funcions són entre d’altres:  

a) Promoure l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana com a instrument de       

comunicació a l’escola i com a eix vertebrador d’un projecte educatiu 

plurilingüe. 

b) Vetllar pel respecte de la diversitat cultural i de la cohesió social, acollint i 

respectant els diferents tipus de famílies i alumnat. 

 

Coordinador  de  prevenció de riscos laborals 

Correspon al coordinador de prevenció de riscos laboralas promoure i coordinar les 

actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre. 

Les seves funcions són entre d’altres: 
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a) Col·laborar amb el director del centre en l’elaboració del pla d’emergència i 

també en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres. 

b) Revisar periòdicament la senyalització del centre, els extintors i el pla 

d’emergència. 

c) Formalitzar i trametre al Consorci d’ Educació el full de notificació d’accident i 

col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció en l’avaluació i 

control dels riscos generals i específics del centre. 

 

 Tots els coordinadors presentaran, a final de curs una memòria amb les activitats 

realitzades i les propostes de millora. 

És potestat del director nomenar els càrrecs unipersonals de coordinació específics,  tal 

com ve regulat per normativa i segons la disposició horària del professorat. 

Un mateix professor no podrà acumular més d’un càrrec de govern i/o de coordinació. 

 

Personal d’administració i serveis i professionals d’atenció educativa 

En els termes que preveu l’article 108 de la Llei 12/2009 del 10 de julio, els centres 

educatius poden disposar del personal d’administració i serveis, així com de 

professionals d’atenció educativa que complementen l’atenció educativa als alumnes i 

donen suport al desenvolupament del projecte educatiu del centre,coordinadament amb 

els docents.  

  Administratiu 

Les seves tasques entre d’altres són les següents: 

a) La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació 

d’alumnes. 

b) La gestió administrativa dels documents acadèmics 

c) La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre. 

Conserge 

Correspondrà a aquest cos de complir les funcions de vigilància dels locals, de control 

de les persones que accedeixen al centre, d’atenció de trucades telefòniques, de custòdia 

del material, del mobiliari i de les instal·lacions; d’utilització de màquines 

reproductores, fotocopiadores i similars, i, en general, altres tasques de caràcter similar.  

Des de mitja hora abans de començar la jornada lectiva fins a mitja hora després de 

finalitzar-la hi haurà al centre el conserge.  Sempre que es realitzin activitats fora de 

l’horari del centre i la direcció ho cregui convenient  hi estarà el conserge. 

Les seves tasques entre d’altres són les següents: 

 

a) Custodiar el mobiliari, les màquines, les instal·lacions i els locals. 

b) Controlar l’entrada de les persones alienes al  centre i atendre-les 

convenientment.  

c) Custodiar  totes les claus del centre. 

d) Rebre, conservar i distribuir els documents, objectes i correspondència que, amb 

aquestes finalitats, els siguin encomanats. 
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e) Efectuar, dins de la dependència, els trasllats de material, mobiliari i efectes que 

siguin necessaris.  

f) Fer els encàrrecs relacionats amb el servei que els siguin encomanats, dins o fora 

de l’edifici. 

g) Encarregar-se de màquines reproductores, multicopistes, fotocopiadores, 

enquadernadores i altres anàlogues..  

h) Controlar que no quedi cap alumne a les dependències del centre en acabar la 

jornada. 

i) Atendre les trucades telefòniques i derivar-les cap a les persones destinatàries. 

j) En general, qualsevol altra tasca de anàloga que, per raó del servei, els sigui 

encomanada. 
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2.- FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

Aspectes generals 

 
Matriculació i acollida dels alumnes 

El tràmit de la preinscripció d’alumnes nous en el Centre es farà en les dates i els termes 

que indiqui el Consorci d’Educació  en la resolució al respecte. 

La matriculació es farà en els terminis i amb les formalitats requerides per les 

disposicions legals vigents. 

L’alumne o família respectiva es comprometrà a lliurar a la secretaria del centre la 

documentació requerida per tal de formalitzar la matrícula. 

En començar un curs acadèmic, l’acolliment general dels alumnes en el centre es farà de 

la següent manera: 

A principi de curs, l’equip directiu farà arribar als pares o tutors legals de cada alumne 

un dossier informatiu amb les informacions bàsiques necessàries per tal d’aconseguir un 

bon funcionament escolar, tal com el calendari escolar, l’horari de classes dels alumnes 

i el nom del tutor entre d’altres.  

Durant el mes de setembre i inicis d’octubre es farà la reunió de classe on es convoca 

els pares dels alumnes i el tutor explicarà el funcionament del curs i les normes 

(document annex) 

L’adaptació dels alumnes de P-3 està recollida en el dossier annex. 

L’acollida de l’alumnat nouvingut la realitzarà el tutor de l’Aula d’Acollida 

conjuntament amb la direcció del centre i el tutor de classe, seguint el Pla d’Acollida de 

Centre. (dossier annex) 

 
Horaris: Entrades i sortides, esbarjo 

L’horari general del centre és el següent: 

Matí de 9:00h  a 12:30h  i Tarda de 15:00h  a 16:30h  

Esbarjo 30 minuts entre 10:30 h i 11:30 h.  

El temps d’esbarjo es considera una activitat educativa integrada en l’horari lectiu dels 

alumnes i, per tant, s’hi ha de respectar els principis i criteris del projecte educatiu 

Cal mantenir un comportament correcte als passadissos i aules durant els canvis de 

classe, evitant els crits, sorolls, i corredisses.  

Entrades i sortides 

Tots els alumnes d’ E. Infantil i Primària accediran al centre per la porta d’accés de 

Torrent del Remei. Els pares d’ infantil  acompanyaran els seus fills fins a l’entrada de 

l’edifici de parvulari i no pujaran a les classes (excepte les famílies de P-3). Els alumnes 

de Primària pujaran sols les escales i s’esperaran al porxo per pujar en fila amb el 

professor. 
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A les 9:10 i a les 15:10  el conserge tancarà les portes d’accés al centre. Els alumnes que 

arribin tard hauran de trucar al timbre . Els que tinguin retard justificat han d’anar a 

classe i la resta han de signar al llibre de retards i s’han d’esperar fins a la propera sessió 

a consergeria. Si els retards són habituals és lliurarà als pares una relació dels dies i 

l’hora d’arribada del seu fill i es citarà a la família per intentar solucionar el problema. 

En cas que un alumne  hagi de sortir del centre, haurà de ser recollit per un pare, tutor 

legal o una persona autoritzada, que haurà de signar al registre de consergeria o bé 

portarà un justificant signat i es comprovarà telefònicament . La persona que el vingui a 

recollir es dirigirà a consergeria. El conserge serà l’encarregat de localitzar l’alumne i 

comunicar-ne la sortida a secretaria. 

En acabar les classes del matí els alumnes sortiran del centre i tornaran en començar les 

classes de la tarda. Només poden romandre al Centre en horari de migdia els alumnes  

inscrits en el servei de menjador .La seva tutela durant aquest període queda en mans 

dels monitors de menjador contractats per l’empresa adjudicatària del servei. 

En cas de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del centre i si els alumnes no 

tenen autorització per anar-se’n sols el mestre pot deixar el nen a càrrec d’ algun 

membre de l’Equip Directiu o del conserge, ja que en cap cas l’alumne es pot deixar sol. 

Quan el retard estigui fora dels marges raonables es procurarà contactar amb la família. 

En cas de ser impossible la comunicació i transcorregut un marge de temps important es 

comunicarà la situació a la guàrdia urbana i s’acordarà amb ells la fórmula per lliurar-lo 

a la seva custòdia. 

Esbarjos 

Durant el temps d’esbarjo els alumnes no podran romandre ni a les aules, ni als 

passadissos, ni a les escales sinó estan acompanyats per un professor. 

A darrera hora abans de l’esbarjo o abans de l’hora de menjador cal que el professor faci 

sortir els alumnes i tanqui la porta de l’aula amb clau. 

 

Assistència dels alumnes. 

L’assistència dels alumnes de Primària a classe és obligatòria. 

Els professors que tinguin classe amb alumnes  a primera hora del matí i primera hora 

de la tarda passaran llista i comunicaran, mitjançant el delegat de classe o qualsevol 

alumne a la secretaria del centre les absències que es produeixin. En cas de considerar-

se necessari es trucarà a la família. 

Les faltes d’assistència s’hauran de justificar per escrit per part dels pares o tutors 

legals.  

El tutor informarà a les reunions d’equip docent de la naturalesa de les faltes produïdes.  

Quan es detecti que un alumne acumula un nombre important de faltes, es comunicarà a 

Direcció, per tal d’engegar, si s’escau, el corresponent protocol d’absentisme. Aquest 

protocol segueix el procediment establert pel Consorci d’ Educació  i els Serveis 

Socials. 
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Normes d’us dels espais i dels recursos materials 

L’aula de classe: 

El grup-classe és responsable del manteniment correcte tant de l’aula com del material. 

Les taules i les cadires es mantindran netes. No es canviaran de lloc sense autorització 

del tutor o professor. Si un professor necessita canviar-les, en acabar, les ha de deixar 

com estaven i procurar no molestar els altres grups.   

Cadascun dels alumnes és responsable de la seva taula i de les que faci servir, i ha de 

vetllar pel seu bon estat. En aquest sentit, qualsevol professor podrà demanar a un 

alumne de netejar la taula, si ho creu oportú. 

Les aules de desdoblament i d’altres específiques tindran el mateix tractament esmentat 

en els punts anteriors per part dels alumnes que en facin ús.  

Per facilitar la neteja, en finalitzar les classes de la tarda  els alumnes han de col·locar 

les cadires damunt les taules. 

Quan s’observi qualsevol  desperfecte, un vidre, una porta trencats; un lavabo o wàter 

que no funciona, etc., cal comunicar-ho a consergeria o Direcció. 

Si un professor marxa de classe i  en aquella aula no hi ha classe a l’hora següent, ha de 

deixar l’aula tancada. 

 

Aules d’informàtica: 

L’accés dels alumnes a l’aula d’informàtica es farà sempre en presència d’un professor. 

 

La utilització de les aules d’informàtica per part dels alumnes ha de ser amb finalitat 

pedagògica, de recerca. 

 

Quan els alumnes utilitzin Internet no podran accedir a pàgines de contingut violent, 

xenòfob, racista, eròtic o pornogràfic.  

 

Els alumnes no podran descarregar fitxers o programes des d’Internet  sense 

l’autorització d’un professor. 

 

Els alumnes només poden guardar els seus fitxers en els espais destinats a aquest efecte 

en l’ordinador que s’indiqui. 

 

Ningú no ha de modificar la configuració de les màquines, ni instal·lar o desinstal·lar 

programes sense l’autorització del coordinador d’informàtica 

 

Biblioteca: 

El servei de préstec de llibres es farà a les hores fixades a l’inici de curs. 

 

Les úniques persones que poden fer efectiu el préstec d’un llibre són el professor o els 

alumnes designats per ell. Per agafar un llibre s’ha d’omplir una fitxa amb les dades 

personals. 
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La durada del préstec és de quinze dies, es pot allargar el termini amb la condició 

indispensable de comunicar-ho als alumnes  que porten el préstec, que ho anotaran en la 

fitxa. En cas de no retornar un llibre en el termini establert o de fer-ho en mal estat, 

s’aplicaran les corresponents mesures correctores . 

 

La biblioteca és únicament un espai per a la lectura i l’estudi. Mentre s’estigui en la 

biblioteca cal romandre en silenci. Només així es pot gaudir de la tranquil·litat  

indispensable  per a la concentració que requereixen la lectura i l’estudi. 

 

En sortir de la biblioteca, cal deixar la cadira en el seu lloc  i llençar a la paperera tots 

els papers o altres tipus de residus generats. 

 

Per respecte als drets dels altres, l’incompliment d’aquestes normes pot tenir com a 

conseqüència una sanció. 

 

                       Material socialitzat i llibres de text 

L’elecció dels llibres de text i d’altres materials didàctics correspon al Claustre de 

professors. Per tant correspon al professorat del Centre, amb la supervisió del Cap 

d’Estudis, vetllar perquè els llibres seleccionats siguin adequats a les edats dels alumnes 

i coherents al llarg de tota l’escolaritat. La nostra escola participa en el Programa 

cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text, fet que suposa per a les 

famílies un estalvi en el cost dels llibres. 

El material fungible que s’utilitza a les diferents classes (fulls, llapis, cartolines, 

llibretes, fotocòpies...) està socialitzat i és facilitat pel tutor o especialistes. Per aquest 

motiu cada família abona una quantitat a l’inici de curs per cobrir aquesta despesa.  Els 

alumnes de primària només han de portar un estoig de roba buit ja que els llapis, gomes 

i altres estris els hi donarà el seu tutor. 

                       Equipament dels alumnes 

Els alumnes portaran una bata per  a la classe i una altra al menjador durant l’Educació 

Infantil i el Cicle Inicial, després tindran una bata a la classe que s’utilitzarà a les hores 

de plàstica o experimentació. L’alumne que no porti la bata del menjador anirà a dinar 

sense bata ja que la de classe només es farà servir a l’aula. 

El xandall de l’escola es portarà els dies d’Educació Física i per a les sortides  

Lavabos 

Tots els lavabos del centre tindran paper de WC i paper per eixugar-se les mans. El bon 

ús és responsabilitat de tots així com utilitzar els lavabos d’una manera adequada. Tirar 

de la cadena després d’haver-lo fet servir i rentar-se les mans. 

 

 

Festes i celebracions 

 

A l’inici de curs el Claustre decideix quines festes es celebren a l’escola i si són obertes 

a les famílies. En aquest cas la Direcció del centre es coodinarà amb l’AMPA per 

organitzar conjuntament l’esdeveniment. 
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Es vetllarà pel dret d’imatge dels alumnes i no es permetrà a les famílies la captació d’ 

imatges  dins del recinte escolar excepte si disposen de l’autorització prèvia del director. 

 

 

Seguretat, higiene i salut 

Consum de tabac i begudes alcohòliques. 

No es podrà portar ni consumir en el Centre cap tipus de droga ni cap beguda alcohòlica 

segons regula la Lei 20/1985 de 25 de juliol modificada per la lLei 8/1998 de 10 de 

Juliol. 

La normativa vigent no permet fumar en tot el recinte escolar ni a prop dels accessos.. 

Aquesta prohibició afecta alumnes, professors, PAS i qualsevol persona que sigui dins 

del recinte escolar.    

Animals de companyia. 

No es permet l’entrada d’animals de companyia al centre. 

Higiene  

Tenir cura de l’aspecte físic i de la higiene personal . Cal que els alumnes assisteixin a 

classe amb roba neta i aspecte personal polit. S’han de dutxar sovint i portar les ungles 

tallades i netes. Considerem que els pares tenen una responsabilitat directa fins i tot amb 

els més grans. Aquells alumnes que siguin propensos a tenir polls han de ser objecte 

d’una vigilància especial. En cas que un alumne tingui polls o llémenes al cabell i per 

tal de no contagiar a la resta dels companys no podrà assistir a l’escola fins resoldre el 

problema.      

  

Educació Ambiental 

El centre vetlla pel medi ambient en diferents accions educatives com per exemple en la 

recollida selectiva a tots els àmbits: paper a les aules, rebuig, envasos i orgànic al 

menjador, tant a l’hora dels esbarjos com al migdia. 

 

Ensenyament de la religió 

 

L’ensenyament de la religió té caràcter optatiu per els alumnes i és d’oferta obligatòria a 

partir de 1er. de primària. 

Els alumnes que no cursen ensenyaments de religió tindran una atenció educativa 

relacionada, de manera genèrica, amb el desenvolupament de competències. En cap cas 

comportarà l’aprenentatge de nous continguts curriculars. 

 

Actuacions en situacions excepcionals 

 

A l’inici de cada curs escolar s’actualitzarà el pla d’emergència  i es garantirà que, com 

a mínim, es faci un simulacre d’evacuació o confinament. 

Davant d’inesperades situacions es consultarà amb algun membre de l’Equip Directiu 

l’actuació a seguir. 

 

Actuacions en situacions d’emergència: recollida d’alumnes, 

malalties, accidents 
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Malalties i accidents 

Com a norma general durant l’estada en el centre no s’administrarà als alumnes cap 

tipus de medicament. 

El Centre només actuarà administrant algun medicament en situacions previstes amb 

antelació, autoritzades per escrit i per prescripció facultativa per a les quals estigui 

autoritzat (diabètics, asmàtics per exemple) i sempre en situació d’urgència.  

Si un alumne es troba indisposat durant la jornada escolar, s’haurà d’avisar a casa  per 

tal que el vinguin a recollir. Si no es localitza la seva família haurà de romandre a 

consergeria, a no ser que es tracti d’un cas d’urgència mèdica.  

En cas que un alumne pateixi un accident lleu (ferides, cops, etc.) se’n farà la cura al 

centre (hi haurà farmacioles a la consergeria, al menjador i als edificis de primària i 

parvulari). 

Si un nen/a es dona un cop, es fa un tall, es fa una torçada de peu ... el mestre o monitor 

responsable en aquell moment l’atendrà i informarà a: 

 El tutor/a 

 L’ Equip Directiu  

Alguna persona de l’Equip Directiu trucarà als pares, en cas de no trobar ningú al 

despatx, ho pot fer el tutor/a o l’especialista per explicar el que ha passat. 

Més tard es trucarà  la família per saber que ha dit el metge (ho pot fer l’equip directiu, 

el tutor/a o l’especialista). 

Si un alumne es traslladat al CAP o a l’hospital i s’avisarà els pares comunicant-los 

aquesta decisió, per tal que tan aviat com sigui possible es facin càrrec i es 

responsabilitzin de les actuacions mèdiques que puguin ser necessàries. Fins que no 

arribin els responsables de l’alumne, un professor restarà amb ell, i n’exercirà la 

custòdia. 

Per efectuar el trasllat, és aconsellable sol·licitar el servei d’ambulància, taxi o 

qualsevol altre mitjà que el professor pugui tenir al seu abast. Si no és possible tenir 

aquest servei de forma immediata, es podrà utilitzar el cotxe particular d’un professor. 

Sempre que sigui així, el professor ha d’anar acompanyat per un altre professor de 

guàrdia o bé per un subaltern del centre. 

Si se sospita que l’alumne presenta gravetat cal trucar al 112 per tal que el Servei 

d’Emergències Mèdiques (SEM) activi els recursos necessaris per atendre la situació. 

Tot accident haurà de quedar anotat al registre d’accidents que gestiona el coordinador 

de riscos laborals i si hi ha trasllat al CAP, l’administratiu prepararà posteriorment la 

documentació que requereix el centre mèdic. 

El centre col·laborarà amb els serveis sanitaris del servei de Sanitat municipal en 

l’organització de campanyes de vacunacions i revisions mèdiques en el centre. 

 

Actuacions en cas de queixes i reclamacions 

 

Atenent el que estableix la Resolució de 24 de maig de 2004 en cas de queixes sobre 

l’exercici professional d’una persona que presta serveis en l’escola,  després d’escoltar 

els motius es demanarà un escrit adreçat al director del centre on consti: 

 La identificació de la persona o persones que el presenten 
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 El contigut de la queixa, la data i la signatura 

El director del centre traslladarà còpia de la queixa al  professor o treballador afectat i, 

directament o per mitjà d’altres membres de l’equip directiu del centre intentarà obtenir 

informació sobre els fets exposats. 

Obtinguda la informació i escoltat l’interessat, el director prendrà les decisions que 

consideri pertinents i comunicarà a tots els interessats la solució adoptada i, si escau, la 

desestimació motivada. La documentació generada quedarà arxivada a la secretaria del 

centre. 

 

Activitats complementàries: Sortides i colònies 

A l’inici de curs els pares lliuraran al centre l’autorització de les sortides a les rodalies 

del centre. Els tutors recolliran les autoritzacions signades. 

Són activitats complementàries totes aquelles que, aprovades  pel Consell Escolar del 

Centre, complementen els continguts relacionats amb la programació de les diferents 

matèries i enriqueixen el procés d’ensenyament-aprenentatge.   

Són activitats extraescolars totes aquelles que relacionades amb iniciatives culturals, 

científiques o socials, d’interès pedagògic i educatiu, s’organitzen en el centre fora de 

l’horari escolar.  

La programació general d’aquestes activitats es farà al començament del curs, abans del 

15 d’octubre. Les possibles modificacions s’hauran de presentar abans de l’inici del 

trimestre en el que es pretén fer l’activitat. La programació i les possibles modificacions 

hauran de ser aprovades pel Consell Escolar. 

L’equip docent de cada nivell revisarà la relació d’activitats programades per aquell 

nivell i vetllarà perquè la proposta sigui equilibrada. 

Es farà un  full on hi constaran: el cicle o curs que les organitza, el/s grup/s, la data, 

l’hora de sortida i arribada, el lloc, el transport, els professors o altres acompanyants, 

preu i una breu descripció de l’activitat. També es farà una relació dels grups que 

queden desatesos per la participació dels professors en la sortida, i dels professors que 

queden sense alumnes si aquests han marxat. Per acord de Claustre, es considera que 

aquests professors estaran a disposició de l’Equip Directiu per reforçar a altres classes  o 

fer gestió d’escola. 

Els professors i el Cap d’ Estudis vetllaran perquè les propostes de les activitats 

complementàries mantinguin un equilibri pel que fa a la seva seqüenciació al llarg del 

curs i a la seva distribució entre els diferents nivells educatius. 

Els alumnes que no assisteixin a una activitat programada fora del centre tenen dret a 

assistir a activitats alternatives o realitzar tasques educatives dins el centre en l’horari 

lectiu. 

Acompanyants: el nombre d’acompanyants dependrà del nombre d’alumnes que 

participen en la sortida. Com a norma general, no es podrà realitzar cap sortida amb 

menys de dos acompanyants, (un dels quals haurà de ser necessàriament un professor). 

Per als centres públics, la relació màxima d’alumnes/mestres o acompanyants per a les 

sortides ha de ser la següent: 

Segon cicle d’educació infantil: 10/1 

Cicle inicial i cicle mitjà d’educació primària: 15/1 

Cicle superior d’ educació primària:  20/1 
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En cas que les activitats es prolonguin més d’un dia, les relacions màximes són: 

Segon cicle d’educació infantil: 8/1 

Cicle inicial i cicle mitjà d’educació primària: 12/1 

Cicle superior d’ educació primària:  18/1 

Per a alumnes amb necessitats educatives especials la cap d’estudis adaptarà les 

relacions esmentades tenint en compte les característiques dels alumnes. 

 Com a norma general,  les activitats fora del centre comencen i acaben al centre i, per 

tant, hauran de sortir i tornar-hi acompanyats pels professors responsables. 

Quan la sortida sigui a un lloc on l’accés a l’assistència sanitària no sigui fàcil, els 

professors responsables prendran la farmaciola portàtil del centre. 

 

Serveis Escolars 

Menjador 

L’organització de la gestió integral del servei de cuina i menjador escolar serà 

responsabilitat de les empreses Arcasa-Fundació Pere Tarrés, segons acord del Consell 

Escolar del 25 de Juny de 2014. 

A l’inici de cada curs es redactarà el pla funcional del menjador d’acord amb el PEC i 

es vetllarà pel seu desenvolupament mitjançant coordinacions trimestrals amb la 

direcció del Centre i representants del Consell Escolar. 

 

Activitats extraescolars 

Poden ser obertes a altres infants del barri i són organitzades per l’AMPA d’acord amb 

el PEC i són aprovades pel Consell Escolar a l’inici de cada curs escolar.  

 

Gestió econòmica acadèmica i administrativa 

És responsabilitat del Secretari, amb la supervisió del Director, la gestió econòmica, 

acadèmica i administrativa de l’escola. L’aprovació del balanç i pressupost del curs és 

competència del Consell Escolar. 
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3.- ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

 

Organització del professorat i de l’alumnat 

Mestre tutor 

Cada grup d’alumnes tindrà un mestre tutor. La dedicació del tutor de Primària serà 

d’una hora lectiva de tutoria amb el grup d’alumnes i una hora no lectiva per atendre als 

pares dels alumnes grup. La tutoria amb els alumnes de Parvulari es fa diàriament i de 

forma global.  

El professor tutor s’encarregarà de: 

a) Establir els vincles família-escola i resoldre en primera instància els possibles 

conflictes de l’alumne relacionats amb el Centre. 

b) Portar el control d’assistència dels alumnes. Tindrà la potestat de considerar o 

desestimar les justificacions de faltes d’assistència dels alumnes.  

En el cas que la justificació de la falta d’assistència impliqui el dret a realitzar un 

examen fora de la data prevista serà el professor que hagi de repetir l’examen qui 

decidirà la validesa de la justificació i, en cas de desacord, correspondrà al cap d’estudis 

prendre la decisió pertinent.   

c) Preparar  i assistir a la junta d’avaluació : 

• Valoració global dels resultats.  

• Valoració de la dinàmica de grup 

• Comentari d’aspectes significatius que afecten a determinats alumnes. 

• Proposta d’estratègies a seguir de cara al proper trimestre 

• Aportació dels documents d’avaluació necessaris (actes de secretaria i dossier 

del tutor) 

d) Fomentar la participació dels alumnes en la vida del centre i en les activitats culturals 

de l’entorn. 

e) Ensenyar als alumnes la responsabilitat que implica ser delegat i fer-los conscients 

del seu compromís en aquesta tasca. 

f) Aplicar el pla d’acció tutorial. 

g) Convocar els pares com a mínim un cop per curs i deixar constància escrita dels 

acords presos. 

h) Mantenir actualitzat i lliurar al Cap d’Estudis el material de tutoria. 

i) Recollir les autoritzacions de sortides, imatge i opció religiosa així com els 

justificants d’ingrés de les sortides i material escolar per lliurar posteriorment a 

Secretaria. 
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Mestres especialistes 

Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com l’educació infantil i 

l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de l’especialitat 

corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques docents 

pròpies de la seva especialitat, i després les pròpies de la condició de mestre que se’ls 

hagin pogut encomanar. 

 

Junta d’avaluació  

Durant cada trimestre, el conjunt de professors que intervenen en l’ensenyament-

aprenentatge de cada cicle, amb el del Cap d’Estudis que la presideix, actuarà de manera 

col·legiada com a junta d’avaluació per fer el seguiment dels aprenentatges i prendre les 

decisions que en resultin.    

 

  Atenció a la diversitat 

L’atenció a la diversitat de necessitats educatives de tots els alumnes i l’objectiu 

d’assolir les competències que els permetin el seu desenvolupament personal és un 

principi comú a tots els cicles. 

Aquesta atenció es realitzarà en un context d’inclusió escolar . 

Les mesures d’atenció s’han de planificar cada any atenen a tres nivells d’intervenció: 

 

 Mesures universals 

Fan referència a aspectes generals que incideixen sobre la totalitat dels alumnes i 

tenen a veure amb l’organització de recursos del centre: 

La programació i metodologia de treball a l’aula ha d’assegurar la participació amb 

aprofitament del major nombre possible d’alumnes. 

El mestre d’ educació especial farà l’atenció directa als alumnes amb NEE 

vinculades a discapacitat intel·lectual i del desenvolupament portant a terme les 

actuacions previstes al PI. 

Destinar les hores de mestre que quedin disponibles per al suport als alumnes amb 

més dificultats d’aprenentatge (desdoblaments, agrupaments flexibles, reforços ...) 

 

 Suports addicionals.  

Suport escolar personalitzat (SEP) 

En horari lectiu i no lectiu (pel Cicle Superior) es farà un reforç flexible, temporal i 

preventiu per atendre en petit grup els diversos ritmes d’aprenentatge i ajudar així a 

l’assoliment de l’èxit escolar.  

Es dedicaran els esforços a la consolidació de les àrees instrumentals. 

 

Atenció als alumnes nouvinguts 
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Es considera alumne nouvingut aquell que s’ha incorporat per primera vegada al 

sistema educatiu català en els darrers vint-i-quatre mesos o excepcionalment trenta –

sis mesos. 

El tutor de l’aula d’acollida ha de ser el referent més clar per a l’alumnat nouvingut i 

ha de dur a terme les funcions següents: 

a) Realitzar l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració de plans de treball 

individuals intensius, les adaptacions curriculars individualitzades i les 

modificacions dels currículums d’acord amb les necessitats de cada un dels alumnes 

respecte al seu procés d’ensenyament-aprenentatge. 

b) Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar les 

seqüències d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar els 

processos i resultats. 

c) Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de la 

llengua. 

d) Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de referència. 

e) Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural al procés 

educatiu de l’alumnat nouvingut. 

f) Coordinar-se amb el coordinador LIC i amb els professionals especialistes (LIC, 

EAP...) 

g) Participar en les reunions dels equips docents, comissions d’avaluació..., per 

coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la coherència 

educativa.   

 

 Suports intensius per als alumnes amb necessitats educatives especials 

En cas d’alumnes amb discapacitat  o greus problemes conductuals i quan  les 

mesures anteriorment descrites no siguin suficients per aconseguir  un progrés    en 

els aprenentatges caldrà elaborar un pla individualitizat . 

Al Pla individualitzat (PI) figuraran les adaptacions incorporades en la programació 

ordinària i les mesures de reforç o ampliació previstes. 

El tutor és el coordinador responsable de l’elaboració i seguiment del pla, comptant 

amb la participació de l’equip docent i amb l’assessorament de l’EAP i del mestre d’ 

EE. 

 

 

Comissió d’atenció a la diversitat, coeducació i convivència 

Està formada pel professor d’ Educació Especial, el coordinador LIC, un nombre 

variable de professors -  de manera que estiguin representats tots els cicles -  i la cap 

d’estudis que la presideix. De forma periòdica hi col·laboren el psicopedagog del 

Centre, els Serveis Socials del Barri del Coll i el treballador social de Gràcia. 

Aquesta comissió té cura del seguiment de l’alumnat de necessitats educatives especials 

que requereixen algun tipus d’adaptació curricular o atenció individualitzada i dels que 

presenten necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques 

o socioculturals desfavorides.  
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A més, proposa criteris metodològics i actuacions concretes de treball en relació als 

grups-classe, pel que fa al tractament de la diversitat. Aquests criteris i actuacions  

proposats són debatuts i/o duts a terme pels diversos equips docents. 

Trimestralment s’analitzarà l’evolució  dels alumnes amb NEE i es faran els ajustaments 

necessaris per tal d’incrementar, disminuir o suprimir les atencions individualitzades. 

   

Acció tutorial 

 

Tutories familiars 

Un dels trets d’identitat de l’escola es considerar la participació de les famílies com a 

element clau en l’educació del infants. 

Per facilitar aquesta participació i fomentar una actitud positiva dels pares cap a l’escola 

i  la tasca educativa s’estableixen les següents mesures: 

a) Rebuda inicial a les noves famílies per part d’una persona de l’ Equip Directiu. 

b) Adaptació a l’escola de l’alumnat de P-3 amb acompanyament familiar. 

c) Reunió de classe a l’inici de cada curs escolar, amb el tutor i mestres 

especialistes. Per tal de propiciar l’assistència dels pares a la reunió es 

potenciarà la participació de l’alumnat en la difusió i preparació. 

d) Destinar una franja setmanal, en horari no lectiu, per atendre a les famílies. Fent, 

com a mínim, una entrevista anual per família. 

e) Incorporar el concepte d’atenció a la diversitat també en la relació amb les 

famílies. Cada família és diversa i en conseqüència les intervencions de l’escola 

també han de ser diferents. 

f) Buscar estratègies i recursos per fer més participativa la presència i col·laboració 

de les famílies. 

g) Fomentar espais d’intercanvi entre famílies per millorar les cohesions de grup. 

 

Tutories alumnat 

Per afavorir els valors del respecte, companyerisme, cooperació, solidaritat, estimació , 

diàleg, esforç i perseverança són imprescindibles les tutories amb l’alumnat. 

Les mesures organitzatives són: 

a) Periodicitat setmanal, a tota la primària, d’una sessió de tutoria amb el grup 

classe. 

b) Llibre de registre de tutories amb els punts tractats i els acords. 

c) Depenent de l’edat s’introduirà la figura del moderador i del facilitador. 

d) Es faran tutories individualitzades amb els alumnes sempre que sigui necessari. 

e) L’alumnat omplirà un full d’autoavaluació al final de cada trimestre. 

 

Orientació educativa 
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Es farà una reunió amb les famílies de sisè abans del període de matriculació per tal 

d’informar sobre els instituts de continuïtat i dels tràmits de preinscripció. 

Paral·lelament amb els instituts de continuïtat es faran trobades on es tractaran aspectes 

metodològics i curriculars. 

Una vegada els alumnes estiguin matriculats es farà el traspàs de la documentació 

acadèmica i d’aquelles informacions que siguin rellevants per a una bona adaptació. 

Durant el primer any d’Institut es farà un seguiment dels alumnes per saber com els hi 

ha anat a l’institut i si han tingut alguna dificultat. 
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4.- REGULACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

- Mesures per a la promoció de la convivència 

Segons l’article 23 del Decret d’autonomia de Centres les normes d’organització i 

funcionament  del centre han de ser coherents amb el fet que l’aprenentatge i la pràctica 

de la convivència són elements fonamentals del procés educatiu. Totes les persones 

membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el 

deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta. 

Dins el recinte del centre, per tal d’afavorir la convivència  entre els diferents membres 

de la comunitat escolar, cal respectar i seguir  un conjunt de normes de conducta que 

garanteixin l’exercici dels drets de tothom i , en especial, dels alumnes. 

Les normes d’organització i funcionament han d’incorporar les mesures de promoció de 

la convivència establertes en el centre, així com els mecanismes i fórmules per a la 

prevenció i resolució de conflictes. Entre aquests mecanismes s’ha de considerar el de la 

mediació, sense perjudici de les altres iniciatives de foment de la convivència i de la 

resolució pacífica del conflictes que adoptin el Consorci d’ Educació i les persones 

titulars dels centres. 

  Drets i deures dels professors 

  Drets 

La llibertat de càtedra, en el marc de la Constitució i de conformitat amb els principis 

establerts per la llei i d’acord amb les directrius del Centre i del Departament al qual 

pertany. 

La participació en els òrgans de govern i gestió del centre. 

Reunir-se lliurament a les instal·lacions del centre per tractar assumptes acadèmics, 

laborals o derivats de la seva condició de funcionaris, en horaris que no interrompin les 

activitats lectives dins de l’horari en què el centre estigui obert. 

Organitzar activitats culturals, recreatives o esportives a les instal·lacions del centre, 

d’acord amb la programació general. 

Realitzar activitats de formació permanent i d’investigació, sense deixar desateses les 

activitats lectives. 

Ésser assistit i protegit pel Consorci d’Educació envers qualsevol atemptat contra llur 

persona o llurs béns, per raó de l’exercici de llurs funcions. 

Disposar d’una defensa qualificada, proporcionada pel Consorci d’Educació, quan, en 

ocasió d’una denúncia, demanda o querella per actuacions i/o omissions en l’exercici de 

les seves funcions, necessiti assistència lletrada. 

Col·laborar en tasques fora de l’horari ordinari (portes obertes, representació del centre 

en activitats del municipi, etc.) 
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Cada un dels mestres del centre pot exercir lliurement el dret de vaga, sempre que 

aquesta estigui convocada legalment. Per tal de facilitar l’organització del centre, la 

informació als pares i alumnes i els serveis mínims, es demana que els mesters que 

vulguin exercir el dret de vaga ho comuniquin a la direcció, almenys, amb 48 hores 

d’antelació. 

  Deures 

Complir amb l’exercici de les seves funcions docents, complir i fer complir el present 

NOF així com tots els acords que s’estableixin en el centre. 

L’assistència puntual a les classes i a totes les reunions a què se’ls convoqui. 

La presència en el centre durant les activitats no lectives, sempre que tinguin lloc dins 

l’horari habitual del professor. 

L’atenció personalitzada als alumnes o, si s’escau, als pares, per a la resolució de llurs 

dubtes, consultes o aclariments, dins l’horari que s’estableixi. 

Atendre la diversitat dels alumnes. 

Guardar reserva total respecte als assumptes que ho requereixin i que coneix per raó de 

les seves funcions. 

Procurar al màxim el propi perfeccionament professional mitjançant els cursos de 

formació permanent que promouen diferents entitats. 

 

Concrecions relatives al funcionament del professorat 

Responsabilitat dels professors 

L’incompliment per part dels professors dels deures que els afecten determina la seva 

responsabilitat, que pot ser de tres tipus: civil, penal i administrativa. 

Tal com preveu la normativa reguladora, en el supòsit de possibles lesions d’alumnes en 

l’exercici de les activitats lectives, extraescolars, complementàries i serveis, cal fer les 

següents actuacions: 

En cas d’accident, el professor que es trobi dirigint una activitat, haurà d’atendre la 

situació produïda amb els mitjans de què disposi, actuant en tot moment amb la màxima 

diligència. 

El director del centre o una altra persona actuant en el seu nom informarà, al més aviat 

possible, els pares o tutors legals de l’alumne accidentat sobre els fets ocorreguts. 

Assistència del professorat 

Els professors tenen el deure de complir l’horari de classes i les altres activitats d’horari 

fix, i han d’assistir a totes les reunions a què se’ls convoqui degudament: claustres, 

reunions d’avaluació i les derivades de la seva condició de tutor o del càrrec que ocupin. 

Són també d’assistència obligatòria les reunions extraordinàries no previstes en la 

programació general del centre que siguin degudament convocades pel director o per 

l’òrgan de coordinació corresponent. 

Tota falta d’assistència s’haurà de justificar per escrit. 

Quan es prevegi una falta d’assistència caldrà demanar permís a la direcció amb la 

màxima antelació possible. El centre disposa d’un model d’imprès per tal de sol·licitar 

el permís. Tanmateix és obligatori deixar feina preparada a disposició del professorat  
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per poder encarregar-la als alumnes. Aquesta feina es deixarà a la carpeta corresponent i 

se n’indicarà l’existència en el comunicat de permís. Els professors substituts 

s’encarregaran de donar la feina i de recollir-la. 

Quan un professor no pugui assistir a la feina a causa d’un imprevist, ho comunicarà al 

centre preferentment a algú de l’equip directiu abans de començar el seu horari de 

classes, per tal que es pugui resoldre la situació. En tornar al centre, portarà el justificant 

per escrit, a la direcció. Si es tracta de malaltia cal seguir el següent protocol: 

a) si hi ha baixa mèdica, aquesta s’enviarà còpia al centre, personalment o per 

e-mail, al més aviat possible  per tal de demanar el professor substitut. La 

baixa original i l’alta l’ha de lliurar l’interessat al Consorci. 

b) si no hi ha baixa mèdica, cal presentar justificant d’assistència a la visita 

mèdica. 

Si es tracta d’un permís, cal ajustar-se a la Normativa d’inici de Curs . 

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

llicència la concedeix el gerent del Consorci. 

Les faltes injustificades es comunicaran immediatament a l’interessat d’acord amb el 

procediment que indica la normativa al respecte. 

La relació  de faltes d’assistència de cada professor durant el mes es comunicarà al 

Consorci a través de l’aplicatiu del portal Atri. 

Serveis d’ús dels professors 

Fotocopiadora 

El responsable de les fotocòpies és el conserge. Els encàrrecs es deixaran a consergeria 

amb la màxima antelació possible, intentant evitar que els alumnes portin fotocòpies per 

fer. 

L’ús ha de limitar-se a material elaborat per treballar amb els alumnes.    

   Telèfon 

El telèfon de l’escola  només podrà utilitzar-se per a trucades professionals (fer 

comandes de material, avisos als pares, etc...).  

Quan un professor rebi una trucada, el/la conserge intentaran localitzar-lo; en cas que no 

pugui ser, anotaran l’encàrrec i el posaran a l’abast del professor. 

  Comunicats i préstec documentació 

La correspondència i les convocatòries de reunions es deixaran a les caselles o es 

lliuraran en mà.  

L’Equip Directiu acollirà i  facilitarà als mestres nous o substituts un dossier d’acollida 

amb les informacions generals i d’aspectes pedagògics així com les claus necessàries 

per la seva tasca, que posteriorment es retornaran. 

  Ordinadors 

En aquest apartat tenim els equips de la zona de secretaria, aules i sala de professors.  

Els ordinadors de l’Aula d’Acollida i de la Sala de professors estan connectats a un 

servidor  i aquest a un router que els dóna accés a Internet. Això permet que des de 

qualsevol d’aquests ordinadors es pugui accedir a qualsevol ordinador. 
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Normes d’utilització: 

 Els ordinadors dels despatxos i de secretaria són d’ús exclusiu dels diferents 

càrrecs que ocupen aquests espais i només es poden utilitzar amb 

l’autorització prèvia d’aquests. 

 Els ordinadors de la sala de professors són de lliure disposició del professorat 

i han de ser usats amb finalitat pedagògica, docent o de recerca.  

 Els professors només poden guardar els seus fitxers en els espais destinats a 

aquest efecte en l’ordinador que s’indiqui. 

 Ningú no ha de modificar la configuració de les màquines, ni instal·lar o 

desinstal·lar programes sense l’autorització del coordinador d’informàtica. 

 El material fungible informàtic (CD, disquets, pen, etc.) serà lliurat pel 

coordinador d’informàtica . 

 Quan un professor observi que s’ha de canviar la tinta o el tòner d’alguna de 

les impressores, hi ha una avaria o mal funcionament d’algun ordinador ho 

comunicarà al coordinador d’informàtica .  

Un cop fets els horaris i posades les hores fixes d’utilització de l’aula d’informàtica, per 

part de cada grup-classe, es penjarà a la porta un full amb les franges horàries buides per 

tal que puguin reservar-se per a utilitzacions esporàdiques.  

Pantalles, Projectors, TV i vídeo 

Com només hi ha en determinades aules s’ha de preveure amb antelació la seva 

utilització i demanar-ho al mestre que habitualment està a la classe 

 
  Plastificadora 

 

El responsable és el/la conserge. Els encàrrecs es deixaran a consergeria amb la màxima 

antelació possible. 

 

Mesures per a la resolució de conflictes 

Tant els mestres com la resta de personal de l’escola ha de tenir una mirada atenta 

davant dels conflictes intentant que aquest es resolguin per la via del diàleg. Hem de 

proveir els alumnes d’eines que els ajudin a resoldre els problemes per ells i entre ells 

mateixos. Si després d’intentar-ho això no funciona  han de demanar ajuda al seu tutor o 

a l’adult més proper.  

Els adults hem de tenir expectatives positives. Qualsevol alumne pot assolir una 

determinada conducta si es treballa adequadament i es valora cada petit esforç. 

Sempre que es pugui s’evitaran els càstigs i es buscaran estratègies mes efectives. 

Com a mesura preventiva i a totes les classes es treballarà l’empatia i es tractarà els 

alumnes amb afectivitat  

Pel bon funcionament de la nostra escola volem remarcar les següents normes de 

conducta que haurà de seguir tot el nostre alumnat. 

 Mostrar  respecte i correcció en el comportament, en concret, pel que fa a les 

expressions verbals i escrites a l’hora d’adreçar-se a qualsevol membre de la 

comunitat educativa.Practicar valors com la companyonia, la solidaritat, 

l’educació per a la pau, la tolerància, la no violència i la integració.  

 Per fomentar la no violència no es podran portar objectes contundents ni 

objectes de tall; pel mateix motiu no es podran  portar ni fer explotar al centre 
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petards o qualsevol altre objecte  o substància inflamable  o potencialment 

perillosa. 

 Mostrar una actitud positiva envers les tasques educatives i  assistir a les 

activitats complementàries que s’organitzin des de l’ escola. 

 Pel fet que representa una seriosa interferència en l’activitat lectiva realitzada en 

el centre no es permet l’ús d’aparells sonors. Especialment telèfons mòbils ,  

lluminosos ( punters làser ) o qualsevol altre objecte que pertorbi l’activitat 

acadèmica. Si algún alumne el porta ha de tenir-lo guardat a la motxilla i 

desconnectat . 

 Cap membre de la comunitat educativa pot enregistrar imatges o so sense 

autorització de l’Equip Directiu. 

 Tenir cura del material didàctic i llibres de la classe. 

 No deteriorar les instal·lacions i dependències del centre i fer-ne un bon ús. 

 No es tiraran papers al terra i es mantindran ordenades les pròpies pertinences i 

el material socialitzat de la classe. Es seguiran els objectius d’escola sostenible. 

 Es pujaran i baixaran les escales en ordre sense córrer ni cridar. 

 Cal mantenir un comportament correcte als passadissos i aules durant els canvis 

de classe, evitant els crits, sorolls i corredisses. 

 Es respectarà el voltant de l’escola mantenint un comportament correcte i 

educat. 

 No es poden usar patins , monopatins ni bicicletes en tot el recinte del centre, 

sempre que això no formi part d’una activitat prevista en la programació d’algun 

professor i sota la supervisió d’aquest. 

 Per divulgar qualsevol informació dins el centre, així com exposar cartells, 

caldrà l’autorització de l’equip directiu. 

 No es podrà fer servir el nom del centre en cap comunicació sense permís previ 

de l’equip directiu. 

 A les hores de dinar l’ús del menjador es regeix pel " Pla de funcionament del 

menjador “.  

 Queden prohibits dins les instal·lacions del centre els jocs de diners, vendes o           

bescanvi d’objectes amb l’excepció que les vendes siguin amb finalitat no 

lucrativa ( Sant Jordi, sortida final de 6è. ... ) 

 

 

Règim disciplinari de l’alumnat 

Consta  al Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius 

Els actes sancionables dels alumnes es classificaran en conductes contràries a les 

normes de convivència i en faltes. Les primeres seran objecte d’aplicació immediata i 

les segones implicaran l’obertura d’un expedient. 

Es poden corregir i sancionar les conductes contràries i les faltes realitzades per 

l’alumnat dins el recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i 

extraescolars i en els serveis de menjador i transport escolar. 
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Davant d’una agressió s’informarà telefònicament els pares i es demanarà la seva 

compareixença immediata al centre. 

Segons l’article 24 del Decret d’ Autonomia, per a la graduació en l’aplicació de les 

sancions que corregeixen les faltes esmentades a l’article 37.1 de la Llei d’educació 

s’han de tenir en compte els criteris següents: 

 Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat. 

 La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 

 La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat 

i de la resta de companys. 

 L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc 

de la carta de compromís educatiu subscrita per la família per administrar la 

sanció de manera compartida. 

 La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona. 

 La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

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. 

b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència 

en el centre. 

c) La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del 

desenvolupament de les activitats del centre. 

d) L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat. 

e) La falta d’intencionalitat. 

Seran considerades circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de 

l’alumne: 

a) Que l’acte comès 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. 

b) Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses als companys d’edat 

inferior. 

c) La premeditació i la reiteració. 

d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 

Conductes contràries a les normes de convivència del centre i mesures 

correctores i sancionadores 

Conductes contràries:  

a) Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 

b)  Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la 

comunitat escolar. 
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c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del 

centre. 

d) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la 

comunitat escolar. 

e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre o del 

material d’aquest o del de la comunitat escolar. 

f) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat 

escolar, que no constitueixi falta. 

 

Mesures correctores: 

Les mesures correctores es prendran sempre atenent a la persona concreta i a les seves 

circumstàncies particulars i han de tenir la finalitat de contribuir a la millora del seu 

procés educatiu. Sempre que sigui concordant amb aquesta finalitat la mesura correctora 

ha d’incloure alguna activitat d’utilitat social per al centre 

Les mesures correctores per a les conductes contràries a les normes són: 

a) Amonestació oral. Qualsevol professor, membre del PAS o monitor  de  

menjador  del centre té potestat per aplicar una amonestació oral.  

b) Compareixença immediata davant del cap d’estudis o el director del centre.  

c) Reparació del desperfecte ocasionat o dels actes ofensius a terceres persones.  

d) Privació del temps d’esbarjo. Qualsevol professor del centre pot aplicar aquesta 

mesura correctora, però serà responsabilitat seva l’atenció de l’alumne durant 

aquest temps. 

e) Canvi de grup de l’alumne per un màxim de 3 dies. El tutor facilitarà i 

controlarà els treballs que l’alumne farà durant aquests dies. 

f) Les faltes injustificades d’assistència a classe i puntualitat es comunicaren als 

pares , i la tutora o algun membre de l’Equip Directiu mantindrà  una entrevista 

personal. En cas de reiteració es posarà el cas en coneixement dels Serveis 

Socials de la zona per fer un seguiment familiar. Si no s’observen millores es 

comunicarà al Consorci d’ Educació per tal d’iniciar les actuacions del protocol 

d’absentisme. 

Si l’actitud de l’alumne és tan greu que pugui ser considerada com una falta, enlloc 

de realitzar el tràmit esmentat en el paràgraf anterior, es farà un informe que es 

trametrà al director per la possible obertura d’un expedient disciplinari. La 

instrucció de l’expedient correspon a un o una docent amb designació a càrrec de la 

direcció del centre. 

 Amonestació escrita per part del tutor de l’alumne, el cap d’estudis o el director 

del centre. Caldrà que els pares o representants legals tinguin coneixement escrit 

de l’amonestació. 

 Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del 

centre per un període màxim de 20 dies lectius. 

 Canvi de grup de l’alumne per un període màxim de 20 dies lectius. El tutor 

facilitarà i controlarà els treballs que l’alumne ha de fer durant aquests dies. 
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 No assistència a l’escola per un període màxim de 20 dies lectius. El centre, 

mitjançant el tutor, lliurarà a l’alumne 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.  

 

Expedients 

Les conductes descrites que constitueixen falta  només podran ser objecte de sanció amb 

la prèvia instrucció d’un expedient. 

El director del centre és la persona competent per iniciar l’expedient per pròpia 

iniciativa o a proposta de qualsevol membre de la comunitat educativa. La iniciació 

d’aquest serà abans de passar 5 dies del coneixement dels fets. 

L’escrit en què el director del centre inicia l’expedient haurà de contenir: 

a) El nom i cognom de l’alumne 

b) Els fets imputats i la responsabilitat de l’alumne implicat 

c) La data en la qual es van realitzar els fets 

d) La proposta de sanció així com, si escau, les activitats d’utilitat social per al 

centre i, en el seu cas, l’ import de la reparació o restitució dels danys o 

materials que hagin quedat afectats per l’actuació que es sanciona 

e) El nomenament de l’instructor d’entre el personal docent del centre  i si s’escau 

per la complexitat de l’expedient, d’un secretari, que haurà de ser un altre 

professor del centre. 

La decisió d’inici s’ha de notificar a l’instructor, a l’alumne i als seus pares o 

representants legals. 

Només els que tinguin la condició legal d’interessats, definida aquesta com la 

relació directa amb els fets, tenen dret a conèixer el contingut de l’expedient en 

qualsevol moment de la tramitació. 

 

La instrucció de l’expedient 

De la incoació de l'expedient la direcció del centre n'informa l'alumnat afectat i, en el 

cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les 

altres actuacions d'instrucció que es considerin oportunes, abans de formular la proposta 

definitiva de resolució, l'instructor o instructora de l'expedient ha d'escoltar l'alumnat 

afectat, i també els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de l'expedient 

completat fins a la proposta de resolució provisional per tal que puguin manifestar la 

seva conformitat amb allò que a l'expedient s'estableix i es proposa o hi puguin formular 

al·legacions. El termini per realitzar el tràmit de vista de l'expedient, de la realització 

del qual n'ha de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini per 

formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més. 

 Per tal d'evitar perjudicis majors a l'educació de l'alumnat afectat o a la de la resta 

d'alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera 

excepcional, una suspensió provisional d'assistència a classe per un mínim de tres dies 

lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució 

de la direcció que incoa l'expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència 
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al centre. Altrament, l'alumne/a haurà d'assistir al centre, però no podrà participar en les 

activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional d'assistència a 

classe. En tot cas, en la suspensió provisional d'assistència a classe, que s'ha de 

considerar a compte de la sanció, s'han de determinar les activitats i mesures educatives 

a dur a terme durant aquest període. 

Un cop resolt l'expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o 

tutors legals, o de l'alumnat afectat si és major d'edat, el consell escolar pot revisar la 

sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents 

davant els serveis territorials corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha 

d'informar periòdicament el consell escolar dels expedients que s'han resolt. Les faltes i 

sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres mesos de la 

seva comissió i de la seva imposició. 

 Per garantir l'efecte educatiu de l'aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del 

dret a assistir temporalment al centre en les etapes d'escolarització obligatòria es 

procurarà l'acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s'obtingui aquest acord, 

la resolució que imposa la sanció expressarà motivadament les raons que ho han 

impedit. La sanció d'inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes 

obligatòries, ha de garantir a l'alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El 

Departament d'Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no 

pugui gestionar directament la nova escolarització de l'alumnat en qüestió. 

Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la 

convivència, l'alumne/a, i la seva família en els i les menors d'edat, reconeixen de 

manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció 

imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del 

reconeixement de la falta comesa i de l'acceptació de la sanció per part de l'alumne/a i, 

en els i les menors d'edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal. 
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5.-  PARTICIPACIÓ DELS DIFERENTS SECTORS DE LA 

COMUNITAT EDUCATIVA 

Participació dels alumnes 

Delegat de classe i responsable mediambiental 

A tots els  cursos de Primària i a P-5 hi haurà un delegat de classe i un responsable 

mediambiental. 

Cal inculcar als alumnes la responsabilitat que implica ser delegats i fer-los conscients 

del seu compromís en aquesta tasca. 

L’ elecció i la durada del càrrec de delegat dependrà de la edat dels alumnes i serà 

decisió del cicle 

Funcions de l’equip de delegats 

Les funcions de l’equip de delegats són: 

a) Representar el grup. 

b) Fer d’interlocutor entre el grup que representa i els professors o òrgans de 

govern del centre. 

c) Exposar a qui correspongui (mestre, cap d’estudis...) els suggeriments o 

reclamacions del grup que representa. 

d) Assistir a les reunions de consell de delegats o consell mediambiental que es 

convoquin i informar la resta d’estudiants del contingut d’aquestes. 

Consell de delegats 

El consell de delegats està format pels  delegats de cada grup i són presidits pel Cap d’ 

Estudis. 

En aquestes reunions es tracten temes generals del centre que s’han parlat prèviament a 

les tutories de classe i entre tots s’intenta arribar a un consens. També poden sortir 

noves  propostes a debatre en les classes. 

 

Participació de les famílies 

Drets de les famílies 

Estar representats en els òrgans col·legiats del centre, tal com es preveu en la legislació 

vigent. 

Ser atesos per qualsevol membre del Centre, sempre i quan hagin concertat prèviament 

la visita. 

Rebre orientació acadèmica en relació a l’oferta educativa, a càrrec del personal de 

l’IES i de l’EAP. 

Rebre periòdicament informació sobre el calendari, horari i activitats complementàries i 

extraescolars que es realitzin. 
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Rebre, amb la periodicitat legalment establerta, informació escrita  sobre el procés 

d’ensenyament-aprenentatge  dels seus fills (entrevistes i informes). 

Els pares podran ser atesos pel personal de l’EAP  sempre que hagin concertat 

prèviament una visita. 

Els pares poden demanar hora de visita al tutor, sempre que ho creguin convenient, per 

tractar temes relacionats amb el seu fill/a - cada tutor té una hora de visita setmanal que 

serà comunicada als pares al començament de curs-. 

Col·laborar amb els professors en qualsevol aspecte relacionat amb l’educació del seu 

fill. 

Deures de les famílies 

Els pares són els primers responsables de l’educació dels seus fills i és per això que 

tenen el deure d’ajudar el professorat en la formació dels seus fills. Hauran de: 

a) Fomentar en els seus fills actituds favorables envers la tasca educadora   que es 

desenvolupa en el centre. 

b) Vigilar la neteja i el vestit adequat del seu fill. 

c) Assistir a les convocatòries individuals o col·lectives dels professors, tutors o 

altres òrgans del Centre per tractar els assumptes relacionats amb l’educació dels 

seus fills. 

d) Justificar adequadament, si s’escau, les absències dels seus fills davant el seu 

tutor de grup. 

e) Comunicar al centre si el fill pateix malalties que puguin condicionar les seves 

activitats al Centre. 

f) Facilitar als seus fills els mitjans adients per portar a terme les activitats 

indicades pel professorat. 

 

L’associació de pares d’alumnes 

Els pares tenen dret a constituir associacions de Mares i Pares (AMPA) i/o formar-ne 

part. L’Associació de Mares i Pares es regirà pel seu propi estatut. 

L’AMPA podrà disposar de les instal·lacions del centre per reunir-se, o celebrar algun 

acte relacionat amb la seva formació com a pares d’alumnes o amb activitats 

extraescolars, sempre que hagi sol·licitat les instal·lacions i se li hagi atorgat el permís 

per part del Consell Escolar. 

 

   Mecanismes per afavorir i facilitar la participació de les famílies 

A cada classe hi haurà un pare o mare delegat que canalitzarà les inquietuds i propostes 

de les famílies de la classe. 

Trimestralment es farà una reunió dels delegats amb la cap d’estudis  

S’ estableixen reunions trimestrals de l’AMPA amb la Direcció  

Determinades festes s’organitzen conjuntament amb l’AMPA 

S’han establerts diferents comissions mixtes famílies/mestres per dur a terme projectes 

conjuntament (comissió de festes, comissió mediambiental, comissió formativa ...) 
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L’escola participa en el programa de Patis Oberts 

 

 

En relació al Personal d’Administració i Serveis 

Estar representats en els òrgans col·legiats del centre, tal com es preveu en la legislació 

vigent i formen part de la comunitat escolar participant en totes aquelles activitats 

organitzades al centre. 

 

 

 

6.- MECANISMES D’ APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ 

DELS DOCUMENTS DEL CENTRE 

PEC, NOF, Carta de compromís educatiu ... 

El professorat  té a la seva disposició els documents del centre elaborats en anys 

anteriors per consultar i proposar, si s’escau, modificacions. 

Anualment l’Equip Directiu de l’escola revisarà els documents del centre per si cal 

actualitzar determinats aspectes. Si és així es portarà la proposta a l’Equip Docent i 

posteriorment al Consell Escolar per a la seva aprovació. 

 

 

 

7.-CERTIFICAT DE L’APROVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 

El Secretari del centre, Jordi González i González certifica que les presents normes 

d’organització i funcionament (NOF) de l’escola Montseny van ser aprovades al 

Consell Escolar del dia  


