
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NORMES 

D’ORGANITZACIÓ I 

  FUNCIONAMENT DE 

  CENTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

ÍNDEX 
 

TÍTOL I. INTRODUCCIÓ ....................................................................................................................... 5 

Capítol 1. Marc legal .............................................................................................................................. 5 

Capítol 2. Principis generals.................................................................................................................. 5 

Capítol 3. Trets d’identitat. ..................................................................................................................... 6 

Capítol 4. Àmbit d’aplicació ................................................................................................................... 8 

Secció 1. Àmbit personal. 

Secció 2. Àmbit físic. 

Secció 3. Àmbit temporal. 

TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ........... 9 

Capítol 1. Per orientar l’organització pedagògica. ............................................................................... 9 

Capítol 2. Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del PEC. ................ 9 

Capítol 3. Per orientar l’aplicació dels acords de coresponsabilitat. ................................................... 9 

Capítol 4. Aprovació, revisió i actualització del PEC............................................................................ 9 

TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE... 10 

Capítol 1. Òrgans unipersonals de direcció. ........................................................................................ 10 

Secció 1. Director/a. Cap d’estudis. Secretari. 

Capítol 2. Òrgans col·legiats de participació. ....................................................................................... 13 

Secció 1. Consell Escolar. 

Secció 2. Claustre del professorat. 

Capítol 3. Equip directiu. ....................................................................................................................... 16 

Capítol 4. Òrgans unipersonals de coordinació. .................................................................................. 17 

Secció 1. Coordinadors/es de cicle 

Secció 2. Coordinador/a d’informàtica. 

Secció 3. Coordinador/a de riscos laborals. 

TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE ............................................................... 18 

Capítol 1. Organització del professorat. ............................................................................................... 18 

Secció 1. Equips docents de cicle. 

Secció 2. Comissions d’avaluació. 

Secció 3. Comissions. 

Capítol 2. Organització de l’alumnat. .................................................................................................... 22 

Capítol 3. Atenció a la diversitat. ........................................................................................................... 23 

Capítol 4. Actuació educativa globalitzada sobre l’alumnat................................................................. 23 

Capítol 5. Acció i coordinació tutorial. ................................................................................................... 24 

Capítol 6. Mestres especialistes. .......................................................................................................... 25 

Capítol 7. Deures ................................................................................................................................... 27 

 

 

 



 

3 

 

TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE .............................................................................. 27 

Capítol 1. Convivència i resolució de conflictes. .................................................................................. 27 

Secció 1. Mesures de promoció de la convivència. 

 Secció 2. Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes. 

 Secció 3. Drets i deures: mestres, pares, mares i tutors legals, alumnes i personal no docent. 

Capítol 2. Mediació escolar. .................................................................................................................. 34 

Capítol 3. Règim disciplinari de l’alumnat............................................................................................. 34 

Secció 1. Conductes contràries a les normes de convivència en el centre i  mesures correctores. 

Secció 2. Conductes perjudicials per a la convivència en el centre. 

TÍTOL VI. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR ............. 37 

Capítol 1. Qüestions generals. .............................................................................................................. 37 

Capítol 2. Informació a les famílies. ...................................................................................................... 37 

Capítol 3. AMPA. .................................................................................................................................... 37 

Capítol 4. Pares/Mares enllaç. .............................................................................................................. 39 

Capítol 5. Escola de pares i mares. ...................................................................................................... 39 

Capítol 6. Carta de compromís educatiu. ............................................................................................. 39 

TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE ....................................................................................... 40 

Capítol 1. Aspectes generals. ............................................................................................................... 40 

Secció 1. Horaris del centre. 

Secció 2. Entrades i sortides del centre. 

Secció 3. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del centre. 

Secció 4. Visites dels pares i mares.   

Secció 5. Activitats complementàries i extraescolars. 

Secció 6. Vigilància de patis. 

Secció 7. Absències. 

Secció 8. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat. 

Secció 9. Utilització desl recursos materials. Beques i ajuts. 

Secció 10. Admissió d’alumnes malalts. Accidents. 

Secció 11. Seguretat i higiene. 

Secció 12. Indumentària. 

Secció 13. Control d’esfínters. 

Secció 14. Jocs i aparells. 

Capítol 2. Queixes i reclamacions. ....................................................................................................... 46 

Secció 1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l’exercici 

professional del personal del centre. 

Secció 2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs. 

Secció 3. Impugnació de decisions dels òrgans i personal del centre. 

Capítol 3. Serveis escolars.................................................................................................................... 47 

Secció 1. Servei de menjador. 

Secció 2. Servei de transport escolar. 

Capítol 4. Gestió econòmica. ................................................................................................................ 48 

Capítol 5. Gestió acadèmica i administrativa. ...................................................................................... 48 



 

4 

 

Secció 1. Documentació acadèmica. 

Secció 2. Documentació administrativa. 

Secció 3. Altra documentació. 

Capítol 6. Del personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu del centre. ..................... 49 

 

DISPOSICIONS FINALS ................................................................................................................. 50 

 

 



 

5 

 

TÍTOL I. INTRODUCCIÓ 

 

Una escola és una comunitat educativa formada per professorat, personal no docent, famílies i alumnat, 

amb l’objectiu d’assolir la formació integral d’aquests darrers, per tal d’aconseguir una bona integració 

a la societat, respectant els principis democràtics de convivència i els drets i llibertats fonamentals. 

 

 

Capítol 1. Marc legal. 
 

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC), recollides en el decret 102/2010, de 3 

d’agost, d’autonomia dels centres educatius, són l’instrument que regula les relacions entre els 

diferents sectors que formen la comunitat educativa de l’Escola Pau Casals. 

Aquest document de centre ha de servir per regular la vida interna del Centre, establint de forma clara i 

coherent les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat d’aprenentatge i 

adequant  la normativa educativa vigent a la nostra realitat. 

És un conjunt de principis, normes, pautes i procediments per gestionar el funcionament del centre. Ha 

de possibilitar el ple exercici dels drets i deures que la legislació reconeix als diferents estaments i 

membres de la comunitat, sent el mitjà per garantir el compliment de les funcions pròpies de cada 

òrgan o persona de l’escola. 

Cal tenir present que les NOFC és un instrument que es configura no com un fi, sinó com un mitjà  al 

servei de l'organització escolar. Ha de ser la guia de l'expressió pràctica dels principis i valors que 

configuren la vida de l'escola i del seu caràcter i estils propis. 

 Les NOFC han de tenir sempre un caràcter adaptatiu i estar estretament connectades amb el 

Projecte Educatiu de Centre (PEC) . 

 Objectius generals de les NOFC, respecte la comunitat educativa: 

- Ordenar la vida de tots els seus membres. 

- Millorar l’organització del centre. 

- Regular la convivència a l’escola. 

- Definir drets i deures, competències i obligacions. 

- Concretar el funcionament d’òrgans i serveis. 

- Facilitar l’aplicació del PEC i la consecució dels objectius dels Plans Anuals. 

 

 

Capítol 2. Principis generals. 
 

Les NOFC i la seva aplicació es portaran a terme tenint sempre present els principis generals següents: 

a) El desenvolupament de l'educació i la convivència dins un marc de tolerància i respecte a la llibertat 

de l'individu, a la seva personalitat i a les seves conviccions. 
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b) El dret de totes les persones a expressar el seu pensament, idees i opinions, amb respecte als drets 

dels individus components de la comunitat escolar. 

L'escola ha de ser una comunitat d'aprenentatge oberta i receptiva als canvis, i basada en el diàleg i la 

reflexió. 

c) El suport a una educació integral dins de la llibertat, la responsabilitat, l'autonomia, la participació i  

l'exercici de la solidaritat i el respecte a les altres persones i a l’entorn. 

d) L'orientació dels alumnes perquè puguin assumir progressivament la responsabilitat de la seva 

pròpia educació i d’aquelles activitats que aportin un enriquiment a la seva formació. 

e) El dret de tots els membres de la comunitat escolar a intervenir en les decisions que els afectin 

mitjançant els seus representants lliurement elegits per als òrgans col·legiats de control i gestió. 

f) L’establiment de les normes de convivència que garanteixin el correcte desenvolupament de les 

activitats educatives, l’ordre intern i l'ús adequat dels espais i instal·lacions del centre. 

g) El compliment de les normes legals, funcionals, pedagògiques i administratives vigents que permetin 

l’assoliment dels objectius educatius. 

h) Revisió i proposta d'esmenes o variacions a les NOFC, segons les necessitats d’adaptació a la 

realitat escolar, cercant sempre el millor ús diari i la millor operativitat en la consecució dels objectius 

educatius. 

 

 

Capítol 3. Trets d’identitat. 
 

El nostre centre és una comunitat educativa, de treball en equip. Som una escola aconfessional i 

pluralista, integradora i coeducadora, solidària i tolerant, que impulsa els ensenyaments artístics, 

respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi ambient, socialitzadora i democràtica. 

Per tenir consciència dels seus actes, obligacions i drets, disposa d’unes normes reguladores 

establertes i d’acord amb instàncies legislatives superiors, que es basen en la concreció dels següents 

trets del nostre PEC: 
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TRETS D’IDENTITAT 

MISSIÓ VISIÓ VALORS MARC NORMATIU 

 Som una escola pública, 

democràtica, catalana, 

aconfessional i plural que 

proporciona un servei educatiu 

integral. 

 Atenem la diversitat de l’alumnat i 

les particularitats socials de les 

nostres famílies mitjançant el 

respecte, la tolerància i la 

integració. 

 Promovem l’ús de la llengua 

anglesa des del segon cicle 

d’Educació Infantil. 

 Posem a l’abast dels alumnes els 

recursos TIC disponibles, 

fomentant un bon ús de la 

tecnologia. 

 Com a escola de poble, 

potenciem el coneixement i 

respecte de l’entorn més proper. 

 El nostre claustre comparteix un 

bon clima de treball i capacitat 

d’innovació. 

 

 Com a escola catalana 

fomentem el coneixement 

de la nostra cultura i 

tradicions. 

 La llengua catalana és la 

llengua vehicular. 

 Treballem la llengua 

anglesa des de P3 fins a 

6è. 

 Fomentem la visió crítica a 

través d’un ensenyament 

actiu. 

 Aprofitem les noves 

tecnologies com a eina de 

treball.   

 

 Fomentem uns hàbits i normes que portin 

l’alumnat cap a l’autonomia personal des 

de qualsevol àrea i el nostre repte és 

potenciar la responsabilitat i la cooperació. 

 Afavorim l’ús d’estratègies que permetin a 

l’alumnat assolir el grau de seguretat 

afectiva i emocional que correspon al seu 

nivell maduratiu. 

 Valorem per davant de tot la catalanitat, a 

través de la difusió de les tradicions, arrels 

i cultura. 

 Fomentem la tolerància i el respecte vers 

un mateix i els altres, reconeixent l’autoritat 

dels adults, tant mestres con famílies. El 

diàleg, l’empatia i el sentit comú ens 

ajuden a resoldre qualsevol situació i a 

exposar les nostres idees. 

 Potenciem l’educació artística mitjançant 

activitats que impliquen la sensibilització 

envers les arts plàstiques i escèniques, així 

con fomentem en els infants una actitud 

curiosa, investigadora i crítica. 

 Desenvolupem, com a Escola verda, un pla 

d’actuacions vinculat amb l’educació 

ambiental i de respecte vers el nostre 

entorn més proper. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación-LOE. 

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, 

d’educació-LEC. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, 

d’autonomia dels centres 

educatius. 

 Decret 155/2010, de 2 de 

novembre, de la direcció dels 

centres educatius i del 

personal directiu professional 

docent. 

 Decret 279/2006, de 4 d’abril, 

sobre drets i deures de 

l’alumnat i regulació de la 

convivència en els centres 

educatius. 

 Resolucions que aproven 

documentació per a 

l’organització i el funcionament 

segons la tipologia de centres. 
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Correspon al Consell Escolar aprovar les NOFC i les seves modificacions (Decret 102/2010 Art. 18.3). 
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 Capítol 4. Àmbit d’aplicació. 

 

L'aplicació d’aquest document afecta a totes les persones integrants de la comunitat educativa de 

l’Escola  Pau Casals. 

 

 

Secció 1. Àmbit personal.  

Tots els membres de la comunitat educativa estan obligats a respectar i complir aquesta normativa. 

Les persones integrants són: 

 Alumnat del centre. 

 Mestres en funcions al centre en qualsevol de les modalitats: definitius, comissions de servei, 

provisionals, interins, de suport o en pràctiques. 

 Altres professionals: logopeda, psicopedagog/a i vetllador/a. 

 Pares, mares o tutors/es legals d'alumnes matriculats al centre amb la pàtria potestat sobre 

aquests. 

 Personal no docent: TEI, administrativa, conserge i personal de neteja i de cuina. 

 Monitors de menjador, de servei d’acollida, i de les activitats extraescolars i del casal d’estiu 

que es desenvolupin al centre. 

 Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment entrin dins de la 

comunitat escolar. 

 

 

Secció 2. Àmbit físic.  

 Els edificis propis de l’escola, ja siguin temporals o definitius. 

 Qualsevol lloc o edifici on es desplacin els membres de la comunitat escolar. 

 

 

Secció 3. Àmbit temporal .   

 Durant l'horari de funcionament d'activitat escolar establert pel Departament 

d'Ensenyament i aprovat en consell escolar. 

 Entrevistes i reunions dins l’horari escolar. 

 Al llarg de l'horari de menjador, de servei d’acollida, de les sortides i de les activitats 

extraescolars aprovades. 

 Festes o altres activitats educatives aprovades pel consell escolar. 
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TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE 

EDUCATIU DE CENTRE 

 

Capítol 1. Per orientar l’organització pedagògica. 

 

L'estructura d'organització i gestió ha de permetre i facilitar, en el marc del projecte educatiu: 

 

a) L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica de l’escola i la definició dels seus objectius. 

b) L'assoliment dels objectius didàctics i pedagògics dels ensenyaments que 

s'hi imparteixen i la seva adequació a les necessitats de l'entorn i 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 i d’avaluació dels alumnes. 

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

 

Capítol 2. Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del PEC. 

 

El PEC és un document escolar a llarg termini. Els projectes de direcció han de concretar, per a quatre 

anys, les prioritats que es tindran en aquest període, i el Consell Escolar n’ha de ser informat. 

Les programacions generals anuals han de concretar per a un any, les prioritats que s’han marcat en el 

projecte de direcció. 

El Consell Escolar ha d’aprovar les concrecions del PEC que es fan anualment a la programació 

general i cada quatre anys en la renovació de mandat de la direcció. 

 

Capítol 3. Per orientar l'aplicació dels acords de coresponsabilitat. 

 

Els acords de coresponsabilitat que es puguin dur a terme amb les administracions, seran proposats 

per la direcció amb la col·laboració del claustre i aprovats pel Consell Escolar. 

Es formarà un grup impulsor, format per l’equip directiu i membres del claustre, que guiarà, gestionarà i 

farà el seguiment de l’acord establert. 

El rendiment de comptes dels acords de coresponsabilitat el farà el grup impulsor (l'equip directiu i 

membres del consell de direcció) davant de l’administració corresponent i n’informarà al claustre i al 

Consell Escolar. 

 

Capítol 4. Aprovació, revisió i actualització del PEC. 

 

El PEC serà revisat totalment com a màxim cada 10 anys, sens perjudici que es facin revisions parcials 

sempre que la comunitat educativa a través del Consell Escolar o la direcció, ho considerin oportú. 

El Consell Escolar ha d’aprovar cada modificació total o parcial que es faci del PEC. 
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TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE 

COORDINACIÓ DEL CENTRE 

Capítol 1. Òrgans  unipersonals de direcció. 

 

 

Secció 1. Director/a. Cap d’Estudis. Secretari /a.  

 Director/a: 

 

Les funcions i atribucions de la direcció queden recollides al capítol 2 del Decret 155/2010, de 2 de 

novembre. 

 

1. El/la directora/a del centre públic és responsable de l’organització ́, el funcionament i 

l’administració́ del centre, n’exerceix la direcció́ pedagògica i és cap de tot el personal. 

2. La selecció́ del/la director/a es porta a terme pel procediment de concurs, en que ̀ participen la 

comunitat escolar i l’Administració educativa. 

3. El director/a te ́ 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/la director/a les funcions de representació ́ següents:  

a) Representar el centre. 

b) Exercir la representació́ 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 vehi-

cular al centre els objectius i les prioritats de l’Administració. 

1. Corresponen al director/a les funcions de direcció́ i lideratge pedagògics següents: 

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

nents. 

b) Vetllar perquè̀ s’aprovin un desplegament i una concreció ́ del currículum coherents amb el 

projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

c) Assegurar l’aplicació́ de la carta de compromís educatiu (annex 1), del projecte lingüístic i dels 

plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió́, 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  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 provisió́ de llocs a què fa referència l’article 124.1 i 

presentar les propostes a que ̀ fa referència l’article 115. 
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h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació ́ de la programació́ general 

anual. 

i) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació́ del projecte educatiu i, eventual-

ment, 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. 

2. Corresponen al/la director/a les funcions següents amb relació́ 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 cor-

responents. 

c) Assegurar la participació́ del consell escolar. 

d) Establir canals de relació́ amb les associacions de mares i pares d’alumnes. 

3. Corresponen al/la directora/a les funcions relatives a l’organització ́ i la gestió ́ del centre se-

güents: 

a) Impulsar l’elaboració́ i l’aprovació́ de les normes d’organització́ i funcionament del centre i diri-

gir-ne l’aplicació́. 

b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió ́ i coordinació́ establerts en el projecte educa-

tiu. 

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

d) Visar les certificacions. 

e) Assegurar la custòdia de la documentació ́ acadèmica i administrativa pel secretari/a 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 contractació́. 

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. 

4. El/la directora/a te ́ qualsevol altra funció ́ que li assigni l’ordenament i totes les relatives al go-

vern del centre no assignades a cap altre òrgan. 

5. El/la director/a, en l’exercici de les seves funcions, te ́ la consideració́ d’autoritat pública i gau-

deix de presumpció ́ de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les seves actuac i-

ons, llevat que es provi el contrari. El director/a, en l’exercici de les seves funcions, és autoritat compe-

tent per a defensar l’interès superior de l’infant. 

6. La regulació́ del complement retributiu del/la director/a relatiu a les funcions de direcció ́ ha de 

tenir en compte la complexitat del centre que dirigeix. 

 

 Cap d’estudis: 

 

Correspon al/la 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/ la director/a de l’escola. 

Són funcions específiques del/la cap d’estudis : 

1. Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del centre com amb el centre públic 

d'educació secundària obligatòria, al qual estigui adscrit. Coordinar també, quan escaigui, les activitats 
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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. 

2. Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el consell escolar del centre i 

l’AMPA 

3. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Ensenyament i 

especialment amb els equips d'assessorament psicopedagògic. 

4. Substituir al/la director/a en cas d'absència, malaltia o vacant. 

5. Coordinar l'elaboració i l'actualització del PEC i vetllar per l'elaboració de les adequacions 

curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada 

alumne/a, especialment d'aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la 

col·laboració i participació de tos els mestres del claustre en els grups de treball. 

6. Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relació 

amb els objectius generals d'àrea i d'etapa i en relació amb els criteris fixats pel claustre  en el PEC. 

Coordinar la realització de les reunions d'avaluació i presidir les sessions d'avaluació de fi de cicle. 

7. Vetllar per la coherència i l'adequació en la selecció dels llibres de text i del material didàctic i 

complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixen a l’escola. 

8. Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el seguiment. 

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

professorat que es desenvolupin a l’escola, quan s'escaigui. 

10. Aquelles altres que li siguin encomanades pel  director/a o atribuïdes per disposicions del 

Departament d’Ensenyament. 

 

 

 Secretari/a: 

 

1. Correspon al/la secretari/a dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa del 

centre, sota el comandament del  director/a, i exercir, per delegació seva, la prefectura del personal 

d'administració i serveis adscrit a l’escola, quan ell/a ho determini. 

2. Són funcions específiques del secretari/a: 

- Exercir la secretaria del claustre i del consell escolar i aixecar les actes de les reunions 

que celebrin. 

- Tenir cura de les tasques administratives de l’escola, atenent la seva programació general 

i el calendari escolar. 

- Estendre les certificacions i els documents oficials del centre, amb el vist i plau del 

director/a. 

- 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/la director/a. Elaborar el projecte de pressupost del centre. 

- Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i 

matriculació d'alumnes, tot garantint que s’adeqüi a les disposicions vigents. 

- Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats 

d'acord amb la normativa vigent. 

- Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i 

expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 



 

14 

 

- Confeccionar i mantenir l'inventari general del centre. 

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

mobiliari i equipament d'acord amb les indicacions del director/a i les disposicions vigents. 

Tenir cura de la seva reparació quan correspongui. 

- Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, alienació o 

lloguer de béns i els contractes de serveis i subministraments, d'acord amb la normativa 

vigent. 

- Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel  director/a o atribuïdes  per 

disposicions del Departament d’Ensenyament. 

 

 

Capítol 2. Òrgans col·legiats de participació. 

 

Secció 1. Consell Escolar (Article 148 de la LEC).  

 

El Consell Escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’escola. Li 

corresponen les següents funcions: 

1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres 

cinquenes parts dels membres. 

2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 

resultats. 

3. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració 

del centre amb entitats o institucions. 

4. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents. 

5. Aprovar la carta de compromís educatiu. 

6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 

7. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora. 

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

9. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats 

extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

10. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer 

l’evolució del rendiment escolar. 

11. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 

12. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 

La reunió del Consell Escolar es convocarà amb una antelació mínima de 48 hores llevat de cas 

d'urgència apreciada pel president/a i els acords seran adoptats per majoria, en cas d'empat divideix el 

resultat el vot de qualitat del president/a. 

 

Composició del consell escolar (Article 45 del Decret 102/2010): 

 

 El/la director/a, que el presideix. 

 El/la cap d’estudis. 
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 Un/a representant de l’Ajuntament: Regidor d’Ensenyament. 

 Sis representants del professorat elegits pel claustre. 

 Sis representants dels pares elegits entre ells. Un/a d’ells el designa l’AMPA del centre. 

 Un/a representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal. Es 

considera PAS el/la TEI, l’administrativa i el conserge. 

 El/la secretari/a del centre hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell. 

 El sector de mestres serà representat amb el mateix nombre de membres que el sector de 

pares i mares. 

 

En el sí del CE s'hi troben les diferents comissions, presidides igualment pel director/a del centre i 

recollides en acta pel secretari: (En revisió) 

 

COMISSIONS MEMBRES FUNCIONS 

ECONÒMICA 

 Director/a 

 Secretari/a 

 1 pare/mare 

 1 mestre/a 

 1 representat 

de l’Ajuntament 

Revisar i col·laborar en el 

projecte del pressupost i l’estat 

de comptes. 

PERMANENT 

 Equip directiu 

 1pare/mare 

 1 mestre/a 

Aprovar sortides que no han 

estat programades abans de les 

aprovacions en Consell Escolar. 

CONVIVÈNCIA 
 Cap d’estudis 

 1pare/mare 

Garantir l’aplicació correcta dels 

drets i deures de l’alumnat i 

vetllar pel compliment efectiu de 

les mesures correctores. 

 

 

En cas que un membre electe causi vacant o tingui una llarga malaltia, el substituirà el següent 

candidat  més votat en les darreres eleccions i pel temps que restés al membre que causa baixa. 

En el cas que hi hagués empat , el membre més antic a l’escola ocuparia el lloc del vacant. 

El període de participació com a membre del Consell és de quatre anys. Passat aquest temps es 

renovaran seguint la normativa establerta sobre les eleccions als Consells Escolars. 

 

En cas d'absència, vacant o malaltia : 

 

 El/la president/a és substituït/da pel/la cap d'estudis i el/la secretari/a pel/la vocal més jove. 

 Els representants de l'AMPA i l'Ajuntament tenen un representant fix designat per la pròpia 

entitat. En cas de canvi s'ha de comunicar per escrit al president. Si per algun motiu puntual no pot 

assistir, pot venir una altra persona de l'entitat sense vot. 

 D’altra banda, els membres del consell escolar, constituït amb data 19 desembre de 2014, 

van acordar que en cas d’absència el/la membre absent no podrà exercir el seu dret a vot. 

 Els membres per renovar seran els que faci més anys que formen part del Consell 

Escolar. 
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Secció 2. Claustre del professorat (LEC Art. 146).  

 

CLAUSTRE 

És l'òrgan propi de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats 

educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tot el professorat i el presideix 

el/la director/a del centre. 

NORMES PRÒPIES 

CONVOCATÒRIA 

 Pels ordinaris entre 24 hores i 1 setmana d'antelació. 

 Pels extraordinaris a criteri del director/a. 

 Full d'ordre del dia enviat per correu electrònic amb: 

a) Lectura i aprovació de l'acta anterior (pels ordinaris) 

b) Punts a tractar. 

c) Precs i preguntes 

 El quòrum necessari perquè el claustre estigui vàlidament constituït serà de 2/3 

dels seus membres. 

 L’assistència a la reunió del claustre és obligatòria per a tots els seus membres.        

ORDRE DEL DIA 

 Serà establert per l'equip directiu. 

 Equip directiu amb coordinadors de cicle, conjuntament en reunió prèvia. 

 Per petició d'algun membre del claustre, si procedeix. 

PROCEDIMENT 
En cas que hi hagi alguna esmena, totes les observacions i rectificacions a les actes 

llegides es consignaran en l’acta del claustre on s’efectuen. 

HORARI 

L'horari de reunions de claustre serà de 12:30 h a 13:45 h. els dies proposats en els 

plans anuals corresponents. 

Si es preveu que la durada del claustre serà superior s'establirà el dia de 

continuació. 

ACORDS 

 Els acords s’adoptaran per consens. En cas de no arribar-hi i s’hagués de fer 

votació es resoldrà per majoria absoluta dels assistents. Si cap proposta obté la 

majoria absoluta, es repetirà la votació i s’aprovarà aquella que obtingui la majoria 

simple, previ torn d’intervencions. Dirimirà els empats el vot del director/a. Si convé 

es podrà fer constar en acta qualsevol desacord. 

 Els acords aprovats relacionats amb la línia pedagògica del centre, els han 

d'assumir tots els membres del claustre. 

VOTACIONS 

 En absència d’un/a mestre/a, el seu substitut oficial té dret a votar sempre i 

quan el titular no sigui present i el tema que s’estigui tractant l’afecti directament. 

 Tota intervenció s’haurà d’ajustar a la proposta objecte del debat, expressant-

se de forma correcta i evitant molestar a cap membre del claustre. 

 Les votacions es podran realitzar a mà alçada o secreta en funció del tema a 

tractar i/o la demanda dels membres del claustre. 

 Els/les funcionaris/es no es poden abstenir. 
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El claustre del professorat té les funcions següents: 

 

a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu. 

b) Designar els/les mestres que han de participar en el procés de selecció del/la director/a. 

c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial. 

d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes. 

e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 

f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar. 

g) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la 

programació general del centre. 

h) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, i en el marc de 

l’ordenament vigent. 

i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

El/la directora pot convocar a les sessions del claustre del professorat, professionals d ’atenció 

educativa destinats al centre perquè informin amb relació a l’exercici de les funcions establertes per les 

lletres a, c, d, e, g i h de l’apartat anterior. 

 

Capítol 3. Equip directiu (LEC Art. 147; Decret 102/2010 d’autonomia de centres, Art. 
35). 

 

EQUIP DIRECTIU 

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres han de treballar 

coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones membres de l’equip 

directiu la gestió del projecte de direcció. 

L’equip directiu del centre està format pel director/a, que el presideix, el/la cap d’estudis i el/la 

secretari/a. 

FUNCIONS 

 Assessorar el/la director/a en matèries de la seva competència. 

 Elaborar la programació general, el projecte educatiu, les NOFC, la memòria anual, el pla 

d’acollida dels alumnes nouvinguts de l’escola. 

 Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els sectors en la tasca 

col·lectiva del centre. 

 Establir els criteris per a l'avaluació interna del centre. 

 Impulsar i determinar el procediment d'elaboració i execució del pla d'avaluació interna. 

 Col·laborar amb l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció d'ensenyament. 

 Elaborar, si escau, el pla estratègic del centre. 

 Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre. 
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L'equip directiu impulsarà el treball col·laboratiu dels seus membres com a model de treball que pretén 

que es desenvolupi també en els treball de tots els equips del centre. 

 

 

 

 

Capítol 4. Òrgans unipersonals de coordinació. (Article 41 Decret 102/2010 d’autonomia de centres). 

 

Són òrgans unipersonals de coordinació els/les coordinadors/es de cicle, el/la coordinadora 

d'informàtica i el/la coordinador/a de prevenció de riscos laborals. 

 

Secció 1. Coordinadors/es de cicle.  

COORDINADORS/ES DE CICLE 

REUNIONS  Setmanalment amb el/la cap d'estudis i amb el seu cicle. 

FUNCIONS 

a) Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de 

l'educació infantil i l'educació primària, segons correspongui, sota la 

dependència del/la cap d’estudis. 

b) Convocar les reunions del seu cicle, presidir-les, fer el resum escrit dels 

acords, donar-lo a conèixer al/a la cap d'estudis, i fer-ne el seguiment. 

c) Representar al cicle davant l'escola. 

d) Formar part de l'equip de coordinació pedagògica unificant criteris d’actuació 

i ser el/la portaveu en el seu cicle. 

e) Vetllar per l’acompliment de la normativa del centre. 

f) Vetllar per la consecució dels objectius proposats en el Pla anual de cicle. 

g) Fer les diligències necessàries per gestionar les activitats que s'organitzin a 

nivell de cicle. 

h) D'altres atribucions que l'equip directiu els  encomani. 

 

Secció 2. Coordinador/a d’informàtica. 

COORDINADOR/A D'INFORMÀTICA 

FUNCIONS 

 

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

optimització dels recursos informàtics i per adquirir-ne de nous. 

b) Assessorar l'equip directiu, el professorat i el personal d'administració i 

serveis del centre en l'ús de les aplicacions de gestió acadèmica del 

Departament d'Educació. 

c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i 

telemàtics del centre. 

d) Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i 

equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo 

sobre la seva formació permanent en aquest tema. 

e) Aquelles que el director/a li encomani en relació amb els recursos informàtics 
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i telemàtics o que li pugui atribuir el Departament d'Educació. 

f) Assistir als seminaris d'actualització que es convoquen a la zona i participar 

en les seves activitats. 

g) Proposar, si s’escau, i realitzar la compra de nou material. 

 

HORARIS A concretar en cada pla anual. 

 

Secció 3. Coordinador/a de riscos laborals. 

 

COORDINADOR/A DE RISCOS LABORALS 

FUNCIONS 

a) Promoure i coordinar, segons les directrius i objectius de la direcció del 

centre i la guia de la secció de prevenció de riscos laborals de la delegació 

territorial, les actuacions en matèria de salut i seguretat del centre. Així 

mateix, promoure l'ús dels equips de treball i protecció i fomentar l’interès i 

la cooperació de les treballadores i treballadors en l’acció preventiva. 

b) Promoure, molt especialment, les actuacions preventives bàsiques, com 

l’ordre, la netedat, la senyalització i el manteniment general, i efectuar-ne el 

seguiment i control. 

c) Col·laborar en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del 

centre, atenció a queixes i suggeriments i registre de dades. 

d) Col·laborar en les implantacions del pla d’emergència i en les actuacions 

que se’n deriven. 

HORARIS A concretar en cada pla anual. 

 

 

TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

 

 

Capítol 1. Organització del professorat. 

 

Secció 1. Equips docents de cicle.  

 

Cada cicle està format per tots els/les mestres que imparteixen docència als alumnes d’un mateix cicle. 

Els/les especialistes que fan classe a cicles diferents, quedaran adscrits a un d’ells, en funció de la 

quantitat d’hores que imparteixi docència i de l’equilibri numèric dels cicles, a principi de curs, malgrat 

puguin incorporar-se a d’altres cicles de forma puntual. Constitueix la unitat bàsica d'organització 

pedagògica en matèria de programació, avaluació i recuperació de l'alumnat. 

 

Podem diferenciar els següents cicles: 

 Educació Infantil: P3, P4 i P5 
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 Cicle Inicial: 1r i 2n 

 Cicle Mitjà: 3r i 4t 

 Cicle Superior: 5è i 6è 

 

 

 

 

Són funcions dels equips de cicle : 

a) Coordinar l'organització i el desenvolupament dels ensenyaments propis del cicle en el col·legi, 

com a criteri prioritari. 

b) Formular propostes relatives als projectes educatiu i curricular del centre i a la programació 

general. 

c) Portar a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes, constituïts en comissions 

d'avaluació presidida pel/la cap d’estudis, per a l'avaluació i promoció dels alumnes que finalitzen un 

cicle. 

d) Aportar a l'equip directiu propostes per a l'elaboració del pla d'avaluació interna del centre. 

e) Col·laborar en l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció d'ensenyament. 

f) Revisar de forma periòdica els diferents aspectes del PCC. 

g) Harmonitzar la metodologia i l'avaluació que s'ha d'emprar en el cicle, d'acord amb els criteris 

fixats en el projecte curricular i revisar-ne els resultats. 

h) Fer el seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge dels diferents grups d'alumnes, 

especialment dels aspectes relacionats amb l'atenció a la diversitat de necessitats dels alumnes, i en 

concret d'aquells amb necessitats educatives especials i/o dificultats d'aprenentatge. 

i) Planificar, analitzar i revisar els agrupaments d'alumnes, els processos de recuperació i 

l'atenció individualitzada, i els recursos esmerçats. 

j) Harmonitzar el pla d'acció tutorial i l'orientació dels alumnes i el traspàs d'informació a les 

famílies d'acord amb els criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els resultats. 

k) Interpretar les NOFC, adaptant les actuacions que se’n derivin a l’edat de cada grup d'alumnes. 

l) Fer operatius en el cicle tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i funcionament 

dels ensenyaments en el cicle : sortides, celebracions, activitats complementàries, etc. 

m) Coordinar-se amb els/les professionals de suport que intervenen en el procés educatiu dels 

alumnes del cicle 

n) Afavorir l'intercanvi d'experiències i valoracions entre els membres de l'equip i també amb 

membres d'altres equips del centre o d'altres centres 

o) Plantejar al claustre les propostes de formació permanent del professorat vinculades als 

interessos i necessitats del cicle i amb implicació a nivell de centre. 

p) Col·laborar amb el/la cap d'estudis en l'elaboració dels horaris de les activitats dels alumnes, 

tenint en compte els recursos humans i materials disponibles i d'acord amb criteris pedagògics. 

q) Plantejar i orientar les reunions amb les famílies dels alumnes, especialment amb aquelles que 

són noves al centre o els fills de les quals finalitzen l’escolaritat. 

r) Totes aquelles relacionades amb els processos organitzatius del cicle, així com les que d'acord 

amb la funció general, l'equip directiu li vulgui encomanar. 

s) Acollir el professorat nou introduint-lo en la cultura, costums i hàbits del centre, facilitant-li 

materials i/o formació per tal que pugui integrar-se plenament i participar activament a l’escola. 
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Els equips de cicle es reuneixen setmanalment i sempre que els convoca el/la coordinador/a o ho 

sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

El/La coordinador/a deixarà un resum escrit en l’acta de cicle, fent-hi constar la indicació de persones 

que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què s'han tingut, els punts de l'ordre del 

dia i el contingut dels acords presos. El/la coordinador/a el donarà a conèixer al/la cap d’estudis i 

passarà a formar part de la documentació general del centre. 

 

 

 El material de cicle. 

 

Hi ha un material comunitari que es guarda en un lloc determinat. Cal que cada membre del cicle tingui 

cura del material  i del manteniment de l’espai destinat a guardar-lo. 

Tant a Educació Infantil com a Primària, els/les tresorers/es són els /les encarregats/des de fer la 

comanda del material comú del seu cicle. 

 

 

Secció 2. Comissions d’avaluació.  

 

Les comissions d'avaluació són formades per tots /les mestres que exerceixen en el cicle i presidides 

pel/per la cap d’estudis o la persona en la que delegui. 

 

Les funcions de les comissions d'avaluació són : 

 

a) Analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne/a. 

b) Establir, si escau, mesures d'adequació i reforç. 

c) Proposar la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació que convinguin per a 

les activitats educatives del cicle. 

d) Realitzar una valoració final per àrees i global, del progrés de cada un dels alumnes en 

finalitzar el cicle. 

e) Decidir si els alumnes promocionen de nivell o hi resten un any més, en els cas que no hagin 

assolit completament els objectius del curs. 

f) Explicitar les activitats que convenen en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior, per a aquells alumnes que hagin passat als següents havent assolit de forma incompleta els 

objectius del cicle anterior. 

 

El/La tutor/a de cada grup classe actuarà de secretari/a de les sessions i n'aixecarà acta. 

En les actes de les sessions trimestrals s'haurà d'explicitar, almenys, la relació d'alumnes que 

presenten dificultats i les mesures de reforç i adequació preses, així com les modificacions en la 

programació i estratègies d'intervenció proposades pels mestres. En la sessió següent s'haurà de fer el 

seguiment del grau de compliment dels acords presos. 

En la darrera reunió d’avaluació hi constarà la valoració global del progrés de cada alumne/a i la 

proposta de promoció o retenció de l'alumne/a en el cicle. 

Igualment, i per als alumnes que passen de cicle sense haver-ne assolit tots els objectius, s'hauran de 

fer explicites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle anterior. 
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 Entrega d’informes: 

 

PRIMÀRIA: 

 (En revisió) 

 

INFANTIL: 

 Es donaran 2 informes a les famílies realitzant una entrevista prèvia. 

 

 

Secció 3. Comissions 

 

- Comissió pedagògica. 

Són formades per l’equip directiu i pels/les coordinadors/es de cicle. 

Són funcions de l'equip de coordinació pedagògica: 

 

a) Coordinar i harmonitzar l'actuació i les propostes dels equips de cicle. 

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

pedagògiques del centre, i específicament en la gestió del pla d'avaluació interna. 

c) Vetllar pel desplegament dels objectius i les activitats incloses en la programació general del 

centre amb caràcter anual. 

d) Recollir les aportacions dels diferents cicles abans de la realització de les sessions de treball de 

claustre. 

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

desajustaments i corregir-les, si és el cas, d'acord amb les directrius generals. 

f) Col·laborar amb el/la secretari/a en la planificació i distribució dels recursos econòmics del centre. 

 

 

- Comissió TIC: 

És una comissió específica per a l’impuls de l’ús de les TIC a les aules. En formen part un/a membre 

de cada cicle i la coordinadora d’informàtica del centre. 

 

 

- Comissió CAD: 
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 Està formada pel/la cap d’estudis, mestres d’EE, el psicopedagog de l’EAP i els/les coordinadors/es de 

cicle. 

 

 

 

 

- Comissió Escola Verda: 

Aquesta comissió està formada per un grup de mestres del centre. Malgrat però, dos dels seus 

membres realitzen una formació anual on comparteixen amb altres centres les actuacions que estan 

duent a terme en el marc dels seus programes d'educació per a la sostenibilitat. També s'encarreguen 

d'avaluar el desenvolupament del pla d'acció de l'escola i els resultats assolits en l’àmbit de l’educació 

per a la sostenibilitat d’acord amb criteris i indicadors prèviament definits, així com d'elaborar el 

projecte. 

 

- Comissió social: 

La configuren el/la cap d’estudis i la treballadora social del municipi. 

 

- Comissió de festes: 

Formada per mestres dels diferents cicles. S’encarrega de l’organització de la celebració de les festes 

que es celebren al centre. 

 

A principi de curs, un cop cada mestre/a s’hagi ubicat a cada comissió, els/les representants de la 

comissió de festes elaboraran una proposta de celebració de les festes d’aquell trimestre, recollint les 

idees dels diferents cicles, que serà presentada al claustre per a la seva aprovació. 

 

Es celebraran de forma conjunta al centre les festes de Santa Cecília i Carnestoltes. I les activitats de 

Nadal, de  Sant Jordi i de final de curs s’organitzaran per etapes. 

Cada comissió triarà una persona responsable o portaveu. 

 

Tothom participarà en una comissió de festes i en una comissió de treball específic. 

El primer dijous de cada mes no hi haurà comissions, a no ser que sigui imprescindible (es comunicaria 

amb antelació). Aquell dia servirà per acabar de coordinar, nivellar, fer cicles pedagògics, entrevistes, 

claustres... 

 

Les MEE i els/les tutors/es que tinguin reunions amb l’EAP, podran deslliurar-se de les comissions. Per 

altres casos parlar directament amb el/la cap d’estudis i amb el/la responsable de la comissió. 

Al llarg del curs, el/la cap d’estudis, pot modificar les comissions i les persones que formen part d’elles 

(sempre en benefici de l’escola). 

Les comissions començaran a l’octubre. 

 

Capítol 2. Organització de l’alumnat. 

 

L’alumnat s’organitza en grups-classe, els quals tindran com a referència un/a  tutor/a. 
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Quan els alumnes s’incorporen a l’escola a P3 es distribuiran, en dos grups o línies, de manera que 

aquests quedin equilibrats tenint en compte els següents aspectes: 

a) Nombre total d’alumnes. 

b) Nombre de nens i nenes. 

c) Nombre d’alumnes que han anat a l’escola bressol. 

d) Edat cronològica dels futurs alumnes. 

e) Traspàs d’informació de les educadores de l’escola bressol. 

f) Alumnes amb NEE. 

La pertinença de l'alumnat a un mateix grup-classe serà estable des de P3 fins a 2n de primària durant 

un cicle escolar complet, moment en el que es barrejaran els alumnes dels dos grups del mateix nivell, 

equilibrant-los i tenint en compte el seu rendiment acadèmic, així com la seva actitud a classe. 

 

 

Capítol 3. Atenció a la diversitat. 

 

Actuacions per a atendre la diversitat: 

 

a) Sempre que la disponibilitat de personal ho permeti, es faran desdoblaments i/o atenció en petits 

grups. 

b) Adaptacions d’activitats, continguts i/o objectius. 

c) Modificacions del currículum quan l’endarreriment superi dos cursos acadèmics. 

 

Els alumnes de primària que presentin greus dificultats d'aprenentatge i especialment aquells que 

siguin considerats per l'EAP del centre com de necessitats educatives especials greus i permanents, 

tindran un pla individualitzat (PI) almenys en les àrees instrumentals. 

 

L'elaboració del PI és responsabilitat del tutor/a de l'alumne/a, el/la qual s'encarregarà de fer-lo amb la 

col·laboració del/la mestre/a d'educació especial i la participació de l'EAP o, si és el cas, d'altres 

serveis especialitzats, com per exemple el/la logopeda. 

Per a l'elaboració del PI i la seva aplicació i seguiment es prendran com a referència les orientacions 

del Departament d’Ensenyament. 

Per a l’atenció de les necessitats educatives específiques, el tractament de l’alumnat amb trastorns 

d’aprenentatge o de comunicació relacionats amb l’aprenentatge escolar i l’atenció als alumnes amb 

altes capacitats, l’escola disposa de dos especialistes d’EE. 

 

La distribució de les hores de reforç es farà atenent els següents criteris: 

 

a) Nombre d'alumnat de cada classe. 

b) Quantitat d'alumnes de cada classe que presenten dificultats. 

c) Priorització als nivells educatius inferiors. 

 

 

Capítol 4. Actuació educativa globalitzada sobre l'alumnat. 
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Qualsevol mestre/a de l’escola té la responsabilitat de portar a terme els acords presos en claustre 

davant de tots els/les alumnes del centre. 

Tot el professorat que imparteix docència en un grup-classe ha d’adaptar-se als acords del cicle pel 

que fa a actuacions, prioritats i maneres de fer per tal de donar coherència al procés educatiu, tenint en 

compte les particularitats del grup. 

Els/les tutors/es són els/les responsables de definir les estratègies que s’utilitzaran amb el grup i tot el 

professorat implicat ha d’anar a una per aplicar-les i assolir els objectius pretesos. 

 

Capítol 5. Acció i coordinació tutorial.(Decret 102/2010, articles 38, 39). 

 

 

 

TUTORS/ES 

La tutoria i l'orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els mestres integrants del 

claustre poden exercir les funcions de mestre/a tutor/a quan correspongui. Cal destacar que: 

Es determinaran les tutories segons les necessitats del centre. 

Cada tutor/a podrà romandre dos cursos, a ser possible, amb els mateixos alumnes, dins el mateix 

cicle. En el cas d’Educació Infantil, cada curs es revisarà per tal que els alumnes no tinguin més de dos 

cursos la mateixa  tutora, a no ser que sigui necessari. 

 

 

FUNCIONS 

Cada unitat o grup d'alumnes té un/a mestre/a tutor/a, amb les següents 

funcions: 

 

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) Vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de 

l'avaluació i de la comunicació d'aquests a les famílies 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 les famílies dels alumnes o 

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

seva participació en les activitats de l’escola. 

g) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les 

activitats del centre. 

h) Participar en l'avaluació interna del centre. 

i) Aquelles altres que li encomani el director/a o li atribueixi el Departament 

d’Educació. 

 

 

L'exercici de les funcions del tutor/a és coordinat pel/la cap d’estudis. 
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El nomenament i cessament dels tutors/es correspon al director/a, amb el consens del/la cap d’estudis 

i el/la secretari/a i escoltat el claustre de professors. 

 

El/La directora del centre pot deixar sense efecte el nomenament del mestre tutor/a a sol·licitud 

motivada de l'interessat/da o per pròpia decisió, una vegada escoltat el claustre de professors i amb 

audiència de l'interessat/da, abans que finalitzi el termini per al qual havia estat nomenat/da. 

Del nomenament i cessament, segons correspongui, dels mestres tutors/es, el/la director/a n'informa el 

consell escolar del centre. 

Sempre que l'organització del centre ho permeti i es pugui donar resposta als requeriments del projecte 

educatiu, el/la director/a procurarà que les promocions d'alumnes de Primària tinguin el mateix tutor/a 

al llarg de tot un cicle i dos cursos acadèmics a Educació Infantil. 

Tanmateix es vetllarà per tal que no coincideixin dos mestres nous en dos grups paral·lels. 

 

 

Capítol 6. Mestres especialistes. 

 

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

especial, seran assignades als/les mestres que disposin de l'especialitat corresponent. 

La direcció pot assignar àrees d'especialitat a mestres no especialistes sempre que comprovi que 

tenen l'adequada titulació, formació o experiència. 

Els/les mestres especialistes poden intervenir al segon cicle d'educació infantil. 

 

Els/les mestres especialistes d'educació especial centraran la seva intervenció en els àmbits següents: 

a) Atendre els alumnes amb necessitats educatives especials. 

b) Prioritzar l'atenció dels/les alumnes que presenten disminucions greus i permanents. 

c) Prioritzar l'atenció dels/les alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge i mancances 

degudes a la situació sociocultural de les famílies. 

d) Participar en l'elaboració dels PI, conjuntament amb els/les mestres tutors/es i amb la 

col·laboració de l'EAP. 

 

L'atenció als/les alumnes per part dels/les mestres especialistes en educació especial es podrà dur a 

terme de diferents formes, no necessàriament excloents: 

 

a) Col·laborar amb els/les mestres tutors/es en l'elaboració de materials específics i/o adaptats. 

b) Intervenir dins l'aula ordinària, conjuntament amb el/la tutor/a, per oferir una atenció més 

individualitzada als/les alumnes que ho requereixin. 

c) Intervenir en situacions escolars de treball individual o de petit grup fora de l'aula ordinària. 

 

Les funcions dels/les especialistes són: 

 

a) Coordinar les activitats curriculars de l’especialitat. 

b) Impartir les classes a l'Educació primària i Educació Infantil, atenent a les dedicacions horàries 

establertes. 
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c) Si l'especialista no pot impartir amb intervenció directa totes les hores destinades a l'àrea, 

haurà d'assessorar i supervisar convenientment el/la mestre/a no especialista que s'encarregui de les 

hores restants. 

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

es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre/a. 
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ESPECIALISTES 

 EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ MUSICAL EDUCACIÓ ESPECIAL LLENGUA ESTRANGERA 

NORMES 

GENERALS 

 Mantenir la continuïtat i coherència de l'acció educativa, establerta pel tutor/a mitjançant reunions periòdiques de nivell. 

 Mantenir informat al tutor/a de la programació establerta, del seguiment dels alumnes, així com del funcionament del grup-classe envers l'àrea i de les possibles incidències per 

elaborar un pla d'actuació conjunt. 

FUNCIONS 

 Coordinar les activitats 

curriculars de l'Ed. Física del 

centre. 

 Impartir les classes d'Ed. Física 

a Primària. 

 Assessorar i supervisar convenientment 

les activitats esportives. 

 Vetllar per l'acompliment  de 

l'eix transversal d'Educació per 

a la salut en el què respecta a 

la seva àrea. 

 Elaborar l’inventari del material 

d'EF de què es disposa, i vetllar 

per la seva conservació i 

manteniment. 

 Proposar, si s'escau, la compra 

de nou material i fer-ne la 

comanda 

 Mantenir informat al claustre de 

les noves adquisicions. 

 Controlar el préstec i devolució 

del material demanat. 

 

 Coordinar les activitats 

curriculars musicals del 

centre. 

 Impartir classes de música 

a l'Ed. Primària. 

 Impartir classes a l'Ed. 

Infantil si el seu horari li ho 

permet. 

 A Educació Infantil, les classes de 

música les impartirà cada tutora, 

segons els recursos humans del 

centre. 

 Elaborar l'inventari del 

material de l'aula, 

 Proposar la compra de nou 

material i fer-ne la 

comanda. 

 

 Atenció als/les alumnes amb necessitats 

educatives especials, amb prioritat dels 

que presentin disminucions greus i 

permanents i dificultats d'aprenentatge. 

 Assessorar al/la mestre/a tutor/a en 

situacions de deficiències d'aprenentatge 

d'alguns/es alumnes. 

 Col·laborar amb els/les mestres tutors/es, 

especialistes i altres professionals que 

intervenen  en l'elaboració de materials 

específics i/o adaptats. 

 Intervenir dins l'aula ordinària, 

conjuntament amb el/la tutor/a per tal 

d'oferir una atenció més individualitzada 

als/les alumnes que ho requereixin, si el 

seu horari li ho permet. 

 Intervenir en situacions escolars de treball 

individual o de petit grup  fora de l'aula 

ordinària. 

 Participar en l'elaboració d'adaptacions 

curriculars conjuntament amb els/les 

mestres tutors/es i amb la col·laboració de 

l'E.A.P. 

 Deixar constància a l'arxiu del centre de 

totes les intervencions o requeriments que 

 Coordinar les activitats 

curriculars de llengua 

estrangera al centre. 

 Elaborar i vetllar per la 

realització de les diferents 

proves de nivell. 

 Impartir classes a Ed. 

Infantil i Primària atenent 

les dedicacions horàries 

establertes. 

 Elaborar material didàctic. 

 Proposar, si s’escau la 

compra i la realització de 

material. 

 Aproximar els alumnes al 

coneixement geogràfic i 

cultural dels països de 

parla anglesa. 
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se li hagin demanat. 

 Vetllar pel seguiment dels alumnes amb 

algun tipus de necessitat - permanent o 

transitòria - que cal deixar recollida pel 

tutor/a a l'arxiu de l'alumne/a. 

 Col·laborar amb els professionals que 

intervenen per tal d’assegurar una atenció 

educativa coordinada. 

 Assistir a totes les sessions d’avaluació. 

 Fer les entrevistes amb el/la tutor/a i les 

famílies, sempre que sigui possible. 
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Capítol 7. Deures 
 
Els deures mai suposaran un avenç de la programació escolar, sinó un reforç dels continguts treballats a 
classe. A Educació Infantil s’introduiran els deures, «feinetes», a P5, els divendres, que permetran la 
coordinació escola-família. 
D’altra banda, l’alumnat de primària pot dur deures per a fer a casa a partir d’aquests criteris: 
 

a) Quan l’alumne/a no hagi acabat la feina prevista a classe. 
b) Quan es tracti d’una feina d’ampliació. 
c) Quan el/la tutor/a cregui necessari un reforç en algun aspecte acadèmic. 
 
 
 

TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

 
Capítol 1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals 
 

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. 
 
 
Secció 1. Mesures de promoció de la convivència. (Decret 102/2010 Art. 23.1).  

 
El procés educatiu necessita ser dut a terme en un clima de convivència que afavoreixi l’aprenentatge. 
 
 
 
Secció 2. Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de confl ictes. 

 
L’escola treballa l’educació emocional en tots els nivells com a camí per a millorar 
la convivència i la resolució de conflictes. El diàleg, l’autoregulació i el respecte vers l’altre són les eines 
principals per a aconseguir una bona convivència. 
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Secció 3. Drets i deures: mestres, pares, mares i tutors legals, alumnes i personal no docent.  

 

1. DRETS I DEURES DELS MESTRES 

Els/les mestres són professionals de l’ensenyament que treballen en grup. 
Sobre l’adscripció, l’horari, la tutoria i coordinació, el professorat especialista, l’assistència, la formació permanent, la responsabilitat civil. Cal consultar la 
resolució del Departament d’Ensenyament que dóna instruccions d’organització i funcionament dels centres docents públics d’Ed . Infantil i Primària. 

DRETS DEURES 

 Participar en l’elaboració del PEC, les NOFC i del PCC 
que se’n deriven. 

 Dret d’elegir els propis representats. 
 Dret a ésser elegit. 
 Llibertat d’expressió de les pròpies conviccions o 

opinions. 
 Rebre informació puntual i exacta sobre els acords 

presos pels òrgans de decisió i de gestió de l’escola. 
 Comptar amb la col·laboració dels pares de l'alumnat  

de la seva classe, emprant els canals establerts i podent exigir als 
pares el compliment dels seus deures, tal i com s’expressen en aquest 
document. 

 Convocar els pares o tutors/es dels alumnes, individual 
i col·lectivament, per tractar assumptes propis de la seva educació. 

 Disposar dels mitjans materials adequats per a la 
realització de la programació d’aula. Gestionar l’adquisició d’aquests 
mitjans amb el/la secretari/a del centre. 

 Reunir-se amb els/les altres mestres, sempre i quan no 
s’interfereixi l’activitat programada de l’escola. 

 Respecte a la seva dignitat personal i professional. 
 Els reconeguts amb caràcter general per als/les 

funcionaris/es i personal laboral docent en funció de la seva pròpia 
situació contractual. 
 

 Acceptar els objectius i principis expressats en el PEC i 
la normativa recollida en les NOFC de l’escola. També el PCC, PLC i els 
altres documents referents a la línia d’escola. 

 Modificar aquests documents després de fer una 
valoració, aportant noves propostes i aprovant-ho per majoria. 

 Comprometre’s com a claustre a complir les normes 
expressades en els documents sempre que siguin  vigents. 

 Respectar el creixement personal dels alumnes, tenint 
en compte els objectius relatius a les relacions personals i a l’educació 
moral i ètica. 

 Elaborar la programació d’aula seguint el PCC del 
centre. 

 Assistir puntualment a l’escola i advertir amb temps les 
possibles absències, que s’hauran de justificar per escrit. 

 En el cas que hi hagi d’haver una substitució, advertir-ho 
amb temps i garantir, fins on sigui possible, una continuïtat els 
aprenentatges dels seus alumnes. 

 Participar en les reunions i si per qualsevol motiu s’està 
absent, informar-se. Hi ha a la disposició dels/les mestres les actes de 
reunió. 

 Conèixer i utilitzar les possibilitats que ofereix el medi 
ambient en el qual viuen els nens i nenes: documentar-se, visitar-lo i 
treure’n partit per a l’organització dels treballs i activitats. 

 Convocar els pares individual i col·lectivament complint 
els mínims recollits en la PAT. 

 Establir un clima de col·laboració. 
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 Respectar les actuacions que contempla el  pla 
d’acollida sempre que tingui un alumne/a nouvingut/a d’un sistema 
escolar diferent del nostre. 

2.DRETS I DEURES DELS PARES/MARES/TUTORS LEGALS 

Els pares i mares són considerats la base del creixement i l’educació dels seus fills/es. 
L’escola per tal de tirar endavant la seva tasca necessita la col·laboració dels pares en una mesura justa. Pares i mestres són sumament sensibles a les 
necessitats dels nens/es i creuen en la conveniència d’intercanviar entre ells informació, punts de mira i criteris. 

DRETS DEURES 

 Elegir els seus representants. 
 A ésser elegit. 
 Ser membres de l’AMPA i participar en els 

òrgans de decisió i de gestió, segons el què estableixen els 
seus estatuts. 

 Disposar de facilitats per part de l’escola en 
la realització de totes les activitats legítimes organitzades 
per l’AMPA. 

 Disposar dels serveis ordinaris i 
complementaris que siguin organitzats per l’escola o per 
l’AMPA, amb subjecció dels criteris d’organització d’aquests 
serveis. 

 Tenir llibertat d’expressió de les pròpies 
conviccions o opinions. 

 Rebre informació de l’evolució personal i 
acadèmica sobre els seus fills/es. 

 Ser informats dels criteris i la normativa de 
l’escola. 

 
 

 Acceptar els objectius i els principis expressats en el PEC, el PCC i 
en la normativa recollida en les NOFC. 

 Proposar alguna modificació dels documents si fóra el cas. 
 Fer créixer als fills/es predisposicions i actituds favorables a 

l’escola, i estimular-los en el compliment del deure. I ajudar-los, si és el cas, però, 
sense fer-los la feina. 

 Escoltar els fills/es i analitzar amb ells els problemes que puguin 
plantejar-se a propòsit de l’escola. Fer un canvi d’impressions amb el mestre, una 
vegada escoltada la seva versió dels fets. 

 Acudir a les convocatòries de reunió o d’entrevista, quan el mestre, 
el cicle o l’escola ho requereixen. 

 Donar informació al mestre dels problemes d’ordre físic o psíquic 
que puguin presentar-se. 

 Facilitar a l’escola les dades per a completar l’expedient personal 
de cada nen i actualitzar-les puntualment. 

 En cas de malaltia del fill/a, tenir informada l’escola i complir 
sempre les indicacions de prevenció sanitària que doni el metge. 

 Garantir la puntualitat de l’assistència dels fills a l’escola i garantir, 
igualment, l’assistència habitual, advertint i justificant les absències. 

 Proporcionar als fills els materials necessaris per a la realització de 
les tasques. 

 Deixar constància de l’acceptació dels acords presos en una 
entrevista i complir-los. 

 Garantir la higiene personal i la correcta indumentària dels seus 
fills/es 
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 Pagar cada curs les quotes que el centre estableixi per a 
l’adquisició del material fungible i d’estudi. I si no és possible, exposar i sol·licitar 
facilitats de pagament a Secretaria. 

 Signar els comunicats que la tutora ha escrit a l’agenda, per tal 
d’estar al corrent del comportament del seu fill/a, així com retornar les 
autoritzacions signades. En el cas d’Ed. Infantil, revisar la bosseta viatgera i 
utilitzar-la com a mitjà de comunicació escola-família. 

3. DRETS I DEURES DELS ALUMNES 

La part de les NOFC que afecta els/les alumnes i , per extensió,  les seves famílies és el desplegament en normes  del decret  de drets i deures dels/les 
alumnes. 
L'apartat dels drets, en la seva majoria ve recollit en el Projecte de Centre, Projecte Curricular i Pla d'Acció Tutorial i dóna la garantia de la formació integral 
dels/les alumnes. 
L’incompliment d’algun d’aquests drets es podrà denunciar pels interessats o pels seus representants legals al Consell Escolar i si s’escau a la Delegació 
Territorial. S’haurà de presentar queixa per escrit a la direcció del centre que la trametrà al C. Escolar. 
El Consell Escolar estudiarà el cas i prendrà les mesures oportunes. 

DRETS 

 
1. Dret a rebre una formació que els permeti aconseguir el desenvolupament de la seva personalitat. 

 L’escola fomenta des del seu projecte educatiu l’adquisició de valors ètics, morals i socials. 
 Mitjançant el currículum escolar de l’alumne s’instrueix per adquirir unes competències bàsiques i unes habilitats intel·lectuals. 
 L’escola organitza activitats culturals pròpies de la realitat catalana i vetlla pel respecte de l’entorn natural. 
 Vetlla perquè l’alumne esdevingui ciutadà i capaç de fer front a qualsevol problema de la vida diària, adaptant la metodologia al resultat 

obtingut de l’avaluació. 
 Promou, amb col·laboració amb d’altres entitats, activitats per la formació integral dels alumnes: ed. per la salut,  ed. per a la pau, la diversitat, 

la integració, intercanvis culturals, etc. 
 
1. Dret a la informació i valoració del seguiment de l'alumne/a. 

 A començament de cada nivell, l'escola convocarà una reunió col·lectiva amb l'objectiu d'informar als pares de les pautes del curs. 
 Al llarg del curs les famílies rebran informes periòdics sobre el rendiment escolar i la maduració dels seus fills. 
 Els alumnes han de retornar a l'escola els informes del primer i segon trimestre i d'altres comunicats que ho requereixin degudament signats. 
 A proposta de les famílies, dels/les tutors/es i/o especialistes, es realitzaran entrevistes de caire individual que s'hauran de concertar prèviament. 
 Els acords presos en les entrevistes queden reflectits en un imprès signat per les parts. 
 El centre compta amb un document on es fa  constar, si cal,   la  conformitat dels pares per promocionar o no de nivell.  
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1. Dret al respecte de les conviccions religioses. 
 En el moment de fer la preinscripció, els pares o tutors/es expressen la seva voluntat pel que fa  a la formació religiosa dels seus fills.  Correspon a 
la Delegació Territorial nomenar els mestres necessaris per impartir aquests ensenyaments ( religions catòlica, evangèlica, islàmica o jueva). Altrament, 
rebran els ensenyaments alternatius que proposa la Generalitat. 
 L'escola farà les gestions oportunes per donar resposta a les demandes dels pares. 
 
 
1. Dret al respecte de la seva integritat física i a dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades. 

 Correspon a l'Ajuntament  el manteniment i neteja de les instal·lacions escolars. 
 Correspon a la Direcció  General  de Salut  Pública dur a terme el programa de salut escolar mitjançant les tasques de prevenció i de promoció de la 

salut que desenvolupa el personal sanitari en l'àmbit del centre. 
 En el cas de patir una malaltia contagiosa, no es podrà assistir a l’escola fins que el metge certifiqui la seva curació. 
 Correspon a la direcció de l’escola i al/la coordinador/a de riscos laborals elaborar el pla d'evacuació del centre. 
 Els pares  hauran d'informar  a l'escola  dels seus telèfons de contacte per tal de ser avisats en cas d' incident , amb l'ob jectiu de fer-se càrrec  dels 

seus fills/es amb la major brevetat . Cal actualitzar els números de telèfon. 
 La direcció vetllarà perquè les condicions del centre siguin les adequades. 
 

 
1. Dret a la seva dignitat personal. 

 Els alumnes han de venir a l'escola nets , polits i vestits correctament. 
 En cas d’infecció per paràsits, no es podrà assistir a l’escola fins que la infecció quedi radicada. 
 Els pares han de facilitar als seus fills els mitjans necessaris per a dur a terme les tasques de l'escola. 
 Des de l'escola hi ha l’obligació de comunicar a la comissió social aquelles circumstàncies que puguin implicar mal tractament o incompliment dels 

deures establerts per les lleis de protecció del menor. 
 
 
1. Dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de tipus familiar, econòmic, sociocultural i físic per ta l que no suposi 
detriment del rendiment escolar. 

 Els ajuts es canalitzen a través del Serveis Socials de l'Ajuntament. 
 Si hi ha convocatòries d'altres administracions s'informarà als interessats. 
 La comissió social té la funció de detectar i si cal implicar-se en situacions desfavorides. 
 En cas d’accident o malaltia, l’escola contactarà amb la família i/o amb la comissió social. 
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DEURES 

 
 

1. Deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat educativa. 
 Procedir amb educació i mostrar una actitud correcta  envers els  membres de la comunitat educativa  siguin mestres, companys, 

monitors o personal no docent. 
 Complir la normativa del funcionament intern del menjador escolar. 
 Complir la normativa del transport escolar  segons el decret 443/2001 del 27 d’abril. 

 
2. Deure d'assistir a classe i de respectar els horaris establerts. 
 

 Les faltes d'assistència s'han de justificar al/la tutor/a per escrit. Els/les alumnes de Primària disposen d'un apartat a l'agenda per aquest fi. 
 Els/les alumnes  han d'arribar puntuals a l'escola. 
 A  la sortida,  els/les  nens/es de Parvulari esperaran que els vinguin a buscar  puntualment. 
 S'ha de procurar no venir a buscar els nens/es en hores de classe si no s'ha produït cap incident o hi ha un motiu justificat. 
 Si un alumne ha de marxar sol dins l’horari escolar, els pares han de signar una autorització  i lliurar-la a la direcció del centre. 
 Aquesta norma és vàlida en els serveis de menjador i de transport i en les activitats extraescolars. 
 Els alumnes tenen el deure d’assistir i participar en les activitats aprovades al pla anual dins l’horari escolar, a no ser que el motiu de la no 

assistència sigui justificat. 
 S’ha d’emplenar el full d’autorització tant si fa l’activitat com si no la fa i lliurar-la a la tutora. 

 
 
3. Deure de realitzar les tasques encomanades pels professors. 
 

 Els alumnes han de realitzar amb puntualitat les activitats que indiqui  el docent. 
 Els alumnes han d’ensenyar  als pares les observacions fetes pel mestre a l’agenda i aquests assabentats ho han de signar. 
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4. Deure de respectar el dret a l'estudi dels seus companys i de propiciar un ambient convivencial. 
 

 A classe, els alumnes hauran de tenir un comportament que  permeti un bon clima de treball, i no distregui l'atenció dels companys. 
 
 
 
5. Deure de respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques dels seus companys i de  respectar la dignitat, la 
intimitat i la integritat dels membres de la comunitat. 
 

 En cap cas els alumnes hauran de resoldre els seus conflictes mitjançant l'agressivitat verbal o física. 
 
6. Deure de respectar, utilitzar correctament i compartir els bens mobles i les instal·lacions del centre. 
 

 Els alumnes han de fer un bon ús de les instal·lacions, mobiliari i material escolar. 
 Els alumnes han de respectar les normes d'utilització dels diferents espais. 
 Els alumnes que realitzen activitats extraescolars dins el recinte han de complir aquestes normes. 

 
7. Deure de respectar les decisions dels Òrgans Unipersonals i Col·legiats del Centre. 
 

 Es respectaran les decisions preses per la tutora o qualsevol professora del Centre, Cap d'Estudis, Directora o Comissió de Conv ivència , si s'escau. 
 Es compliran les normes de convivència i disciplinàries establertes. 
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4.   DRETS I DEURES DEL PERSONAL NO DOCENT 

S’entén per personal no docent aquelles persones que, tot i treballar de manera continuada al centre, no realitzen 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. 

DRETS DEURES 

 Elegir els seus representants. 
 Ser elegit membre del Consell Escolar. 
 Ser respectat en la seva dignitat i professionalitat per 
tothom. 
 Poder traslladar els seus suggeriments directament a la 
direcció del centre o al seu cap a fi de millorar les normes 
organitzatives o de convivència establertes al centre. 

 

 Complir amb les tasques que els òrgans de govern els donin referents a la 
labor que hi fan. 
 Comunicar a l’Equip Directiu 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 aquest 
reglament. 
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Capítol 2. Mediació escolar (Títol 3 del Decret 279/2006). 
 
Apliquem la resolució pacífica de conflictes com a procés de mediació escolar per tal  que els alumnes 
vagin assolint les estratègies necessàries per aplicar-les de forma autònoma. 
Tot el professorat és mediador en la resolució de conflictes. 
 
 
Capítol 3. Règim disciplinari de l'alumnat. 
 
 
Secció 1. Conductes contràries a les normes de convivèn cia del centre i mesures 

correctores. 

 
En cas d'actuacions contràries a les normes de convivència de l'escola, es prendran les mesures 
correctores i les sancions que es considerin oportunes. 
Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre aquelles que, al no tenir la 
gravetat de les descrites en el decret com a faltes greus, són susceptibles d’una correcció ràpida, sense 
necessitat de tramitació d’expedient, que es fa efectiva mitjançant l’aplicació d’una mesura correctora. 
 
 
A. Quines són les faltes lleus a les normes de convivència del centre? (art. 30) 
 
1. Faltes injustificades de puntualitat o assistència. 
2. Actes d’incorrecció o desconsideració amb els membres de la comunitat educativa, inclosos els 
serveis de menjador i transport. 
3. Actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre. 
4. Actes d’indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa. 
5. Deteriorament intencionat de les dependències o material del centre o de la comunitat educativa. 
6. Suplantació de la personalitat en actes de la vida docent i falsificació o sostracció de documents 
i material acadèmic. 
7. Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar i que no 
constitueixi conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre. 
 

 
A. Quines són les mesures correctores que els reglaments de règim interior podran 
preveure per aquestes conductes? (art.30) 
 
1. Amonestació oral. 
2. Compareixença immediata davant el/la cap d’estudis o el/la director/a. 
3. Privació del temps d’esbarjo. 
4. Amonestació escrita en coneixement del tutor/a. 
5. Realització de tasques educadores en horari no lectiu per un període no superior  dues 
setmanes. 
6. Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o a altres   membres de  la 
comunitat educativa. 
7. Suspensió, per un període màxim d’un mes, del dret a participar en activitats complementàries. 
8. Suspensió, per un període màxim d’un mes, del dret a participar en activitats extraescolars. 
9. Canvi de grup de l’alumne/a per un període màxim d’una setmana. 
10. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies 
lectius, havent de romandre l’alumne en el centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. 
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A. A qui correspon l’aplicació de les mesures correctores? (art. 32) 
 
1. Qualsevol professor/a del centre. (1,2,3,4,5,) 
2. A la directora  o al cap d’estudis per delegació de la directora.(5bis,6,7,8). 
3. L’entitat organitzadora de les activitats que es realitzen dins el recinte escolar. (6bis,7). 
4. Qualsevol persona que tingui nens i nenes al seu càrrec. (1,3,4,5). 
 
 
A. Quines mesures correctores cal comunicar als pares o representants legals de 
l’alumne/a? (art. 31, 33) 
 

1. Ha de quedar constància escrita de les mesures 4,5,6,7,8,9 i 10(mínim dos dies). 
Aquestes mateixes mesures s’han de comunicar als pares de l’alumne/a menor, de forma que en 
quedi constància de la comunicació. 

 
 
 
 
Secció 2. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre i sancions.  

 
Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, només les podrà sancionar la 
Direcció del centre, i posar en coneixement del Consell Escolar  la resolució dels conflictes disciplinaris i 
la imposició de sancions  (llei orgànica 10/2002 de 23 de desembre, article 79, lletra h). 
La Comissió de menjador decidirà les sancions que s’han d’imposar dins l’horari  del menjador. 
 
 

A. Quines conductes es consideren faltes greus? (art. 36) 
 
1. Actes greus d’indisciplina, injúries o difamacions contra membres de la comunitat educativa. 
2. Agressió física o amenaces contra membres de la comunitat educativa. 
3. Deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, material d’aquest 
o dels objectes o pertinences dels altres membres de la comunitat educativa. 
4. Actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre. 
5. Actuacions i incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i integritat personal dels membres 
de la comunitat educativa del centre. 
6. Reiterada i sistemàtica repetició de conductes contràries a les normes de convivència del centre. 
 

B. Quines sancions es poden imposar quan es cometen faltes greus? (art.37) 
 
1. Realització de tasques educadores per l’alumne, en horari no lectiu, i per un període no 
superior a un mes. 
2. Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o al d’altres membres de la 
comunitat educativa. 
3. Suspensió del dret a participar en activitats complementàries del centre, per un període no 
superior al que resti per la finalització del curs acadèmic. 
4. Canvi de grup o classe de l’alumne. 
5. Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un període no inferior a 
sis dies lectius  ni superior a quinze dies lectius, sense pèrdua del dret d’avaluació contínua, i sense 
perjudici de l’obligació de realitzar treballs acadèmics al seu domicili, en el cas de privació del dret 
d’assistència al centre. 
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6. Inhabilitació per cursar estudis al centre en el qual s’ha comès la falta. 
C. Possibilitat d’aixecar determinades sancions. (art.38) 

 
1. Quan s’imposin les sancions  3 i 4 , el/la director/a del centre, a petició de l’alumne/a i 
prèvia constatació d’un canvi positiu en la seva actitud, podrà aixecar la sanció o acordar la seva 
readmissió. 
 
 

D.  Tràmits a seguir per poder imposar una sanció a un alumne. (art.39) 
 
1. El/la director/aa informarà a la Comissió de Convivència i al Consell Escolar. 
2. El Consell Escolar estudiarà el cas i la directora decidirà la sanció que s’ha d’imposar. 
3. El/la director/a del centre elaborarà un informe i informarà al Departament 
d’Ensenyament. 
4. S’haurà de garantir, en tot cas, la possibilitat per part de l’alumne/a o els seus pares 
tutors, si aquest és menor, de demanar la intervenció d’un/a mediador/a i/o presentar al·legacions en la 
seva defensa. 
 
 

E. Fets constitutius de delicte o falta penal (art.39) 
 
1. El/la director/a els comunicarà al Ministeri fiscal i a la Delegació territorial 
corresponent del Departament d’Ensenyament, sens perjudici que continuï la tramitació de l’expedient 
fins a la seva resolució i imposició de la sanció, si escau. 
 
 

F. Adopció de mesures provisionals. (art.44) 
 

1. Les adopta el/la director/a, quan siguin necessàries per garantir el 
normal desenvolupament de les activitats del centre, a l’inici de l’expedient o en qualsevol 
moment de la instrucció. 

 
 
 
 

G. Prescripció de les faltes i sancions. (art.48) 
 
1. Les faltes prescriuen al cap de tres mesos comptant a partir que s’hagin comès. 
2. Les sancions prescriuen al cap de tres mesos des de la seva imposició. 
 

H. Tancament del procés disciplinari ( LOCE art.54.3) 
 
1. Per poder tancar el procediment disciplinari, només s’entendrà produïda la 
conciliació quan l’alumnat  dugui a terme les accions reparadores en benefici de la persona/es i/o 
immobles  perjudicats. 
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TÍTOL VI. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA 

COMUNITAT ESCOLAR 

 
Capítol 1. Qüestions generals. 
 
L’Escola Pau Casals és un centre d’esperit familiar i acollidor, gràcies a  la seva ubicació, el nucli urbà, 
podent mantenir un vincle especial amb el poble i l’entorn natural proper. 
D’altra banda, la nostra escola és respectuosa amb els drets i deures de tots els membres de la 
comunitat educativa pel que fa a l’ús de la llengua, aspecte que es reflexa en el nostre Projecte 
Lingüístic. 
 
 
Capítol 2. Informació a les famílies. 
 
Reunions: 
 A finals del mes de juny es realitza una reunió amb les famílies de nova incorporació al centre on 
se'ls hi ofereix informació relativa al funcionament de l’escola i aquells aspectes més rellevants que cal 
conèixer abans de començar el curs al setembre. 
 
 L’alumnat que s’incorpora durant el curs realitzarà una entrevista amb el/la tutor/a després dels 
primers quinze dies (adaptació). 
 
Entrevistes: 
 Al llarg del curs, cada família ha d’entrevistar-se amb el/la tutor/a del seu/va fill/a com a mínim 
una vegada, ja sigui a demanda del tutor/a o de la família. Durant el mes d’octubre el/la tutor/a realitzarà 
una entrevista amb la família quan agafi un grup nou d’alumnes o un/a alumne/a s’incorpori nou al grup 
classe. 
 De totes les entrevistes ha de quedar constància escrita a la carpeta de documentació del grup-
classe. 
 
Informacions: 
 Les informacions de caire general són enviades per correu electrònic, així com totes aquelles 
circulars o cartes que des de l’AMPA o l’Ajuntament ens facin arribar per a les famílies. 
 Totes les informacions i comunicats que la família necessiti fer arribar a l’escola  es realitzaran a 
través de la bosseta viatgera (EI) , de l’agenda (Primària) o via telefònica, ja sigui per justificar retards, 
absències i/o missatges diversos. 
Informes: 
 L’escola dóna informes personals de notes a les famílies: 

- Ed. Infantil: febrer i juny 

- Ed. Primària: (En revisió) 
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Capítol 3. AMPA. 
 
 Els pares i les mares dels alumnes tenen garantida la llibertat d’associació en l’àmbit 
educatiu. L’Associació de mares i pares d’alumnes està acollida als articles 22 i 27 de la Constitució 
Espanyola de 1978, i es regeix per aquests  estatuts, per la llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, el Decret 
202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació. 
 L'AMPA és una entitat formada pels pares i mares de l'escola sense ànim de lucre, que 
col·labora amb l'escola 
 És una eina on els pares i les mares poden participar activament en les decisions importants 
dels projectes educatius de l'escola. 
 És un punt de referència, d'informació i d'assessorament per a les famílies 
 És la unió de l'escola amb el poble de Vacarisses realitzant una funció social, amb festes 
populars. 
 
Junta directiva. 
La Junta directiva de l’AMPA està formada pel/la President/a, el/la Vicepresident/a, el/la Secretàri/a, el/la 
Tresorer/a i 11 vocals, que han estat elegits democràticament entre els components de la Junta; els 
quals són elegits entre tots els associats. 
 
- Objectius: 

a) Aconseguir un ensenyament de qualitat. 

b) Contribuir a la millora de l'educació dels nostres fills. 

c) Promoure la participació dels pares en el dia a dia de l'escola: amb opinions, experiències, 
activitats. 

d) Integrar a les noves famílies. 

 
Tots els pares que es volen fer socis han de pagar una quota i estan representats per la Junta. Els socis 
poden gaudir de totes les activitats organitzades per la Junta. 
Es reuneix periòdicament i convoca assemblees per parlar de temes escolars sempre i quan es 
requereixi. 
Disposen d’un espai dins l’escola per fer les seves reunions. 
 
- Comissions de treball: 
Els/les membres de la Junta s’organitzen en diferents comissions: 
 

 Comissió extraescolars. 

 Comissió d'espai familiar. 

 Comissió sortides. 

 Comissió menjador. 

 Comissió manteniment. 

 Comissió Festa fi de curs. 

 Comissió xandalls. 

 Informació Web i publicitat. 

 
- Funcions. 

 Organitzar les activitats extraescolars. 

 Col·laborar amb el centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral. 

 Promoure la representació i la participació dels pares en el consell escolar. 
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 Donar suport  als membres de l’Associació, als professors i als alumnes del centre. 

 Organitzar sortides i festes per crear un ambient acollidor i de trobada entre les famílies 

 Controlar la qualitat del servei de menjador. 

 Col·laborar amb l'escola en projectes concrets, aportant material o diners per dur-los a terme. 

 Vendre els xandalls de l'escola. 

 Recollir opinions i iniciatives per millorar la tasca de les educadores de l'escola. 

 

 

Capítol 4. Pares/Mares enllaç. 

 

El pare o mare enllaç d’un grup-classe és aquell  pare o mare que voluntàriament es presenta per 
facilitar la col·laboració amb el tutor/a de cada grup en activitats del centre.   

La seva figura ajuda a concretar el treball de millora de la relació, el traspàs informatiu i la vivència de la 
comunicació positiva entre centre-famílies o famílies-centre mentre es fomenta la participació i la veu de 
les famílies. 
 
D’altra banda, el pare o mare enllaç no intervé en la relació personal d’un alumne i/o dels seus pares 

amb el tutor i/o la direcció del centre. Tanmateix, en el cas de detectar algun problema, no el durà a la 

Direcció del centre i/o al Consell Escolar, ja que els problemes detectats han de ser presentats a la Junta 

de l'AMPA prèviament contrastada la informació rebuda. 

Quant als continguts pedagògics o de funcionament del centre, el pare o mare enllaç no té competència, 
ja que es tracta d’àmbits propis de la Direcció i del Consell Escolar. 
 

- Funcions que pot desenvolupar: 

 Animar a la participació en les activitats escolars. 
 Informar de les propostes i peticions de col·laboració de part del professorat en activitats 
escolars. 
 Ajudar a l’acollida de famílies noves al centre. 
 Promocionar activitats conjuntes entre les famílies per aprendre sobre l’educació dels fills/es. 
 Potenciar la participació a les activitats de l’AMPA de l’escola. 

 
Capítol 5. Escola de pares i mares. 

 
Tot i que fa uns cursos que es porta a terme, com a novetat, des del curs 2014-2015 les famílies de 
Vacarisses col·laboren en el disseny i concreció del Programa de Formació de pares i mares, mitjançant 
una enquesta de necessitats a cadascun dels centres educatius del municipi. Amb els resultats de les 
enquestes es fa un buidatge, realitzat per una comissió formada per: les cinc AMPAs de Vacarisses, les 
direccions de tots els centres docents i els tècnics de les regidories d'educació, joventut i serveis socials. 
L’experiència és molt interessant i busca donar resposta a les necessitats dels pares i mares de 
Vacarisses, així com als altres professionals que treballem amb els/les seus/ves fills/es. 
 
Capítol 6. Carta de compromís educatiu. Art.7D.102/2010. 
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El Consell Escolar del centre va aprovar la carta de compromís educatiu el 25 de gener de 2011 (annex 1) 
on s’informa a les famílies del centre del contingut de la carta a les entrevistes a l’inici de  l’escolarització, 
signant-la ambdues parts, ja que en el moment de la seva aprovació, es va donar a la resta de famílies 
del centre. 
El contingut de la carta de compromís es recordarà de forma general a les reunions de pares d’inici de 
curs, i de forma particular a les entrevistes personals, però no caldrà tornar a signar-la durant l’escolaritat 
de l’alumne/a a no ser que s’incloguin compromisos específics addicionals. 
Les cartes de compromís han d'estar signades per la direcció del centre, que donarà una còpia de la 
carta de compromís (signada per ambdues parts) a la família i es quedarà l’original. 
Correspon al Secretari custodiar les cartes a l’arxiu del centre, dins l’expedient dels alumnes i cada 
tutor/a farà el seguiment del compliment dels compromisos de la carta amb cada família. 

TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 
Capítol 1. Aspectes generals. 
 
Secció 1. Horaris del centre.  

 
 Educació infantil i Primària: de 9:00h a 12.30h del matí i de 15:00h a 16.30h de la tarda. 
 Horari d’acollida matinal: De 8h a 9h. 
 Horari de menjador: De 12,30h a 15h. 
 Horari d’activitats extraescolars: De 16,30h a 17:45h. 
 
L’assistència a qualsevol activitat té caràcter obligatori pels alumnes inscrits. En tot cas, cal atenir-se al 
que disposin els corresponents reglaments específics. 
El consell escolar pot aprovar els horaris de determinades activitats de caràcter especial que per la seva 
naturalesa excedeixin els de la jornada habitual en les seves sessions de matí i/o tarda. 
Les portes del centre s'obriran a les hores d'inici de les sessions de matí i tarda per tal que als alumnes 
puguin accedir al recinte escolar i 5 minuts més tard es tancaran. 
 
Secció 2. Entrades i  sortides del centre.  

 
L'alumnat d'Ed. Infantil i de Primària accedirà al centre per una rampa que es divideix en dos accessos i 
portes diferents (EI i Primària). 
Quan una família hagi d'informar d'algun aspecte al/la tutor/a, ho farà mitjançant una nota, un avís a la 
bosseta viatgera (EI) o l’agenda (Primària). L’objectiu és no destorbar els/ les tutors/es que es troben a 
les aules atenent als alumnes que van arribant. 
 
Puntualitat: 
 
L’entrada a les classes es farà de les 9:00h a les 9:05h al matí i de les 15:00h a les 15:05h a la tarda. 
Cal ser rigorosos amb aquests horaris per tal de facilitar al professorat l'inici de les classes. La porta 
d’accés per la rampa es tancarà a les 9:05h deixant sortir els pares que han portat els seus fills a 
Educació Infantil. Quan arribin tard, els/les alumnes d’Educació Primària hauran d’entrar per la porta de 
direcció i s’esperaran al vestíbul fins a les 9:30h, moment que acaba l’activitat de lectura i podran 
incorporar-se a la classe. L’alumnat d’Educació Infantil que arribi tard s’esperaran al vestíbul i se’ls 
baixarà a la seva classe. La sortida es realitza puntualment a les 12:30h i a les 16:30h. L’alumnat 
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d’Educació Infantil i 1r, 2n i 3r d’Educació Primària ho faran per la rampa i els de 4t, 5è i 6è d’Educació 
Primària per la marquesina. 
 
El/La tutor/a portarà el registre d’assistència dels alumnes i per aquells/es que arriben tard i en els casos 
reiteratius, s’engegaran els protocols pertinents dins la comissió social del centre. 
Quan una alumne/a ha de sortir fora de les hores habituals, ha de portar necessàriament una 
autorització escrita via agenda del pare, mare i/o tutor legal i, si no té autorització per marxar sol, és 
necessari que els pares el vinguin a buscar a l’escola. 
Tot l’alumnat serà donat en mà d’un adult responsable, excepte l’alumnat de 4t a 6è que podrà marxar 
sol, a no ser que els pares hagin manifestat per escrit el contrari. Les famílies que tinguin fills/es, 
alumnes de primària, i que hagin de recollir als seus germans més petits hauran de signar una 
autorització prèvia, així com quan hagin de marxar amb alguna altra persona autoritzada. 
No es donarà cap alumne/a a cap persona no autoritzada per escrit per la família. De forma excepcional, 
la família podrà donar autorització trucant al telèfon de l’escola. 
 
 
 
Secció 3. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’a lumnat a la sortida del  

centre. 

 
Si un/a alumne/a no s’ha vingut a recollir, l’escola farà el possible per localitzar la família, en cas contrari, 
al migdia s’incorporarà al servei de menjador escolar a les 12:45h, amb les despeses corresponents, i a 
la tarda, segons llei, haurà de ser lliurat/da a la policia local a partir d’un quart de sis (17.15h). 
Transcorreguts aquests 45 minuts des de l’hora de sortida a la tarda, es trucarà a la policia local, que es 
presentarà al centre i realitzarà un informe especificant les actuacions fetes per l’escola i tot seguit 
assumirà la custòdia de l’alumne en el centre amb algun membre de l’Equip directiu, fins que es pugui 
lliurar als pares o tutors legals. Com es tracta de menors i per la seva protecció, s’evitarà fer la custòdia a 
comissaria. 
En casos de famílies reincidents, direcció prendrà nota dels fets i de l’hora de recollida de l’alumne/a i ho 
comunicarà a Serveis Socials del municipi. 
 
 
Secció 4. Visi tes dels pares i mares.  

 
Els pares i les mares no poden interferir en el normal desenvolupament de les activitats educatives 
durant l’horari escolar. Les visites dels pares han d’estar concertades amb antelació amb el professorat. 
Els horaris d’atenció a les famílies es comunicaran a inici de curs i també es pot concertar una entrevista  
via agenda o trucant al centre. 
 
Secció 5. Activitats complementàries i extraescolars.  

 
-Les activitats complementàries: són aquelles que es fan en horari lectiu fora del recinte escolar o dins 
amb personal docent i en alguns casos, segons l’activitat, aliè al centre. 
No es faran sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament un/a 
mestre/a, llevat d'aquelles en què el consell escolar pugui determinar altres condicions de manera 
fonamentada. Prioritàriament, tots els/les acompanyants de les sortides seran membres del claustre. 
 
-En les sortides, les relacions alumnes/professors acompanyants seran les següents: 
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EDUCACIÓ INFANTIL 10 per adult. 

CICLE INICIAL 15 per adult. 

CICLE MITJÀ 15 per adult. 

CICLE SUPERIOR 20 per adult. 

 
 
Excepcionalment el consell escolar, justificant-ho adequadament i valorant les implicacions de seguretat, 
podrà, per a una activitat concreta, acordar el canvi d’aquestes relacions, tal com ha fet algun cop. 
Sense aquest acord explícit i justificat per a una activitat concreta, s’haurà d’aplicar la relació establerta 
amb caràcter general. 
 
Els grups en què hi participin alumnes amb necessitats educatives especials les relacions es 
conformaran d’acord amb les seves característiques. 
Si aquestes activitats afecten tot el centre es comunicarà a la Inspecció d'Ensenyament. Si suposa 
l'alteració del calendari escolar, caldrà l'autorització prèvia del/la director/a general del Departament 
d’Educació. 
 
A l'alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l'autorització escrita del pare, la mare o 
representants legals. Sense autorització escrita, l’alumne/a no podrà sortir del centre. 
 
Totes les activitats complementàries seran aprovades pel Consell Escolar. Aquelles que puguin sorgir de 
forma sobtada, seran aprovades per la Comissió Permanent i el/la directora/a a del centre ho comunicarà 
en el següent consell escolar. 
 
 
Participació de l’alumnat: Donat que totes les activitats complementàries estan lligades al currículum, 
la participació de l’alumnat en aquestes activitats és obligatòria. La participació a les activitats que tinguin 
cost econòmic estaran supeditades al seu pagament. 
Es demanarà a les famílies, els/les fills/es de les quals no assisteixen a les sortides, la justificació del 
motiu de la seva absència. La família decidirà la no assistència del/dels seu/s alumne/s a les sortides, si 
és convenient que el nen o nena es quedi a casa, o bé si és millor que vingui a l’escola. 
 
Els/les fills/es de les famílies que tinguin deutes de llibres de text i/o material amb l’escola i no compleixin 
els acords de pagament de tota la quota de sortides ,que van fer al principi de curs amb 
secretaria/administració, no podran participar en les activitats complementàries de pagament. 
 
-Activitats extraescolars: Són activitats extraescolars aquelles que es fan al recinte escolar fora de 
l’horari lectiu. Les activitats extraescolars les organitza l’AMPA . Han de ser aprovades pel Consell 
Escolar. Cap alumne/a podrà realitzar activitats extraescolars si te deutes amb l’AMPA. 
És competència de l'entitat organitzadora de cada activitat vetllar per la bona organització de les 
activitats extraescolars, així com del bon ús i manteniment de les instal·lacions del centre. 
 
 
 
 
 
Secció 6. Vigi lància de patis.  
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El centre disposa de 4 patis (3 d’EI i 1 de Primària), que constitueixen un espai docent per a l'esbarjo de 
l'alumnat, per a la docència de l'Educació Física, i per a altres activitats que requereixin un espai obert i 
gran. 
 
El cap d’estudis, com a responsable de la coordinació d’aquests espais, vetllarà per tal que no es 
produeixin interferències entre usos alternatius. 
 
-L'horari d'esbarjo serà: 
 
Educació infantil: Matins, de 11:00 h a 11:30 h. Tardes: opcional, sota la vigilància de cada tutora i 
segons la necessitat de l’activitat a realitzar. 
Educació Primària: 
Matins, de 11:00 h a 11:30 h. La ubicació dels edificis de l'escola fa que quedin dues zones ben 
diferenciades per a l'esbarjo: La zona d’EI (amb tres patis) que està destinada a l'alumnat de P3, P4 i P5, 
i la zona de Primària, que compta amb una pista gran. 
 
(En revisió) Es dissenyen torns de vigilància de 10 persones, dos a cada  pati de parvulari i quatre al pati 
de primària. 
L'alumnat pot jugar lliurement pels patis, llevat de la pista de Primària, que es distribueix a principi de 
curs. Per a aquesta distribució es tindrà en compte: 
1- Fomentar la realització d’activitats i jocs diferents. 
2- Establir torns rotatius entre tots els nivells, pel correcte manteniment de la neteja del pati, tenint en 
compte la recollida selectiva de deixalles mitjançant l’activitat del Pati-net. 
 
Els dies de pluja l’alumnat restarà dins la classe. 
La vigilància correspondrà als tutors/es amb la col·laboració del personal del cicle que no té tutoria. 
 
 
Secció 7. Absències. 

 
 Del professorat: 
 
Els mestres han de comunicar per escrit amb antelació les seves absències a la direcció i s’hauran de 
recuperar segons la normativa vigent. Es considera absència, la no assistència a l’escola, tant en l’horari 
lectiu com en el de permanència (exclusives, formació, etc.) i caldrà justificar-les sempre per escrit. La 
direcció comunicarà, a través de l’aplicatiu Atri, les absències del professorat de forma periòdica. 
Els/les mestres han de cobrir les substitucions dels companys/es absents al centre segons els següents 
criteris valorats per la direcció del centre: 
 

- Es procurarà que les persones que substitueixin a cada cicle hi siguin adscrites o coneguin l’alumnat. 
 
-Es farà ús per a substituir de les hores destinades a reforç, EE, desdoblaments i càrrec. 
 
-Les hores en que hi hagi dues persones a la mateixa classe no es substituiran, donat que en el cas 
de reforç, la substitució queda coberta. 

 
 
 
 De l’alumnat: 
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L'assistència de l'alumnat al centre és obligatòria. Les famílies han de comunicar i justificar les absències 
dels seus fills especificant el motiu i la durada de l’absència. Els justificants seran custodiats pel tutor o 
tutora durant tot el curs escolar. En cas dels alumnes absentistes, en què hagi sigut necessari fer alguna 
actuació a través de la comissió social o direcció, s’arxivaran a l’expedient de l’alumne/a. 
 
Secció 8.Actuacions en el supòsit d ’absentisme de l’alu mnat. 

 
Quan el/la tutor/a detecti alumnes amb absències repetides, les famílies dels quals no les justifiquin , o 
que fins i tot comunicant-les, afectin el rendiment acadèmic del nen/a, ho comunicaran a la direcció del 
centre, que ho posarà en coneixement de la comissió social del centre, per a estudiar el cas i intervenir-
hi oficialment segons el protocol d’absentisme del municipi. 
 
 
 
 
Secció 9. Utili tzació dels recursos materials. Beques i ajuts.  

 
El centre destinarà íntegrament els diners rebuts, tant per part de les entitats locals com del Departament, 
a cobrir les necessitats de l’alumnat pel que fa a material d’estudi, material escolar i activitats 
complementàries. 
D’altra banda, l’escola contínua amb el compromís d’unificar totes les compres de material, a fi d’abaratir 
costos i facilitar-ne l’adquisició i el pagament a les famílies. Tanmateix, les tres quotes es reparteixen al 
llarg del curs escolar, per tal que puguin ser assumides amb més facilitat. Malgrat però, aquelles famílies 
que pel motiu que sigui, necessitin un fraccionament extraordinari en els pagaments, poden posar-se en 
contacte amb la direcció del centre, la qual intentarà ajustar-se al màxim a les seves necessitats 
concretes. 
 
Reunits en Consell Escolar a data 3 de març de 2014 va quedar aprovada per unanimitat la baixada de 
10€ de la Quota d’estudi a tots els cicles. Aquesta actuació va ser possible gràcies al compromís en el 
pagament de totes les famílies del centre i a la col·laboració de l’AMPA i de l’Ajuntament. 
 
Definició de les quotes: (En revisió) 
 
-Quota d’estudi: Haurà de ser assumida per les famílies al llarg del mes de juliol. Inclou el manteniment 
i renovació de les biblioteques d’aula, quadernari de treball per a les diferents àrees, llicències per l’ús 
d’eines TIC, llibres de lectura, carpetes de treball, carpetes arxivadors, carpesans i altres materials propis 
de cada cicle.  Aquest material es tornarà als alumnes en finalitzar el nivell o el cicle corresponent. 
 
-Quota fungible: Les famílies l’assumiran al llarg del mes de setembre. Compren tots aquells materials 
propis i necessaris per al dia a dia de l’aula i que obtenen la qualificació de fungibles (fulls, fitxes 
fotocopiades, colors, retoladors, pintures, plastilines, ceres, cartolines, entre d’altres). 
 
-Quota de sortides: Les famílies l’assumiran al llarg del mes de novembre. Recull tota la proposta 
pedagògica feta pel professorat del centre i que complimenta el currículum treballat a l’aula, per tant són 
de caràcter obligatori. 
 
També el nostre PEC contempla la realització de colònies per als cursos de 1r, 3r i 5è (prèvia aprovació i 
consentiment del claustre). El cost d’aquestes no està incorporat en la previsió anual de sortides i des de 
la direcció del centre s'ofereixen diverses opcions de pagament. 
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Secció 10. Admissió d’alumnes malalts . Accidents.  

 
Si l’alumne/a pateix una malaltia susceptible d’encomanar-se, no podrà assistir a l’escola fins a la seva 
total recuperació. Quan a l’escola es detecti que un/a nen/a no es troba bé o pateix alguna malaltia 
infecciosa s’avisarà a la família per a que el vingui a buscar. 
És obligació dels pares informar al centre de les malalties (cròniques o no) que tinguin els/les nens/es. 
 
-Administració de medicaments: 
 
El personal de l’escola no administrarà cap tipus de medicament, excepte en el cas de malalties 
cròniques (asma...) o altres casos particulars, sempre que hi hagi la prescripció mèdica i l’autorització de 
la família conforme el personal del centre li pot donar la medicina. 
 
-Petits accidents: es farà la cura a l'escola. Si el cas és greu i l'escola considera que l’alumne/a ha de ser 
atès per un especialista, es procedirà a avisar amb celeritat a la família per telèfon perquè acompanyi al 
nen/a a urgències. En cas de no trobar cap familiar serà el personal del centre qui acompanyarà el nen/a 
al servei mèdic en un taxi. 
 
 
 
 
Secció 11. Seguretat i h igiene.  

 
-Incidents i accidents: 
 
Quan el/la mestre/a o la persona responsable, que es trobi dirigint o vigilant una activitat escolar, 
extraescolar o complementària en la qual tingui lloc un accident, haurà d’atendre la situació produïda 
amb els mitjans de què pugui disposar, actuant en tot moment amb la diligència deguda, conforme al que 
estableix la normativa vigent. Aquesta persona avisarà amb la major brevetat possible a la direcció del 
centre i de forma immediata s’informarà a la família. També es prendran les mesures adients, per tal que 
tots els alumnes romanguin atesos. El/la director/a del centre avisarà, tant aviat con sigui possible, el 
director general del Dpt d’Ensenyament, a fi que l’òrgan competent pugui prendre les mesures adients de 
protecció de l’alumne/a accidentat/da, si s’escau, i assabenti a la família sobre el procediment establert 
per reclamar en via administrativa. 
 
-Seguretat: 
 
L’escola disposa del pla d’emergència i evacuacions com  un reglament específic per a aquests supòsits. 
Aquestes normes es donaran a conèixer a l’inici de cada curs, a l’alumnat, al professorat i a la resta de 
personal. 
La direcció, juntament amb el/la coordinador/a de riscos laborals, vetllaran per la seguretat del recinte i 
les instal·lacions escolars, tenint cura en considerar els elements de seguretat de què ha d’estar proveït 
el centre. 
La direcció tindrà cura que la realització d’obres i tasques de manteniment, reparació i conservació no  
interfereixi la normal activitat del centre o bé es programi una distribució diferent de les activitats, de 
manera que resultin al màxim d’independents possible en els espais i/o temps. 
 
-Simulacre d’emergència: 
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Es realitzarà, con  a mínim, un simulacre d’evacuació al curs. La valoració de la realització dels 
simulacres s’incorporarà al Pla d’emergència i es remetrà a la delegació territorial del Dpt d’Ensenyament. 
Els resultats d’aquestes valoracions seran tinguts en compte per a la millora i actualitzac ió del pla 
d’emergències i evacuacions. 
 
-Higiene: 
 
És exigible i alhora imprescindible una bona higiene de les persones que comparteixen l’espai escolar. 
Les famílies són responsables de la higiene dels seus fills, tant personal con de la vestimenta que porten. 
Des de tutoria es vetllarà per assegurar aquest aspecte en els seus alumnes, actuant de la manera més 
convenient per facilitar la integració de tot l’alumnat i la cohesió del grup. En cas que es detecti una 
possible negligència de les famílies en l’atenció dels menors, el/la tutor/a ho posarà en coneixement de 
la direcció del centre, que informarà a la comissió social del municipi. 
 
 
 
-Quan es detectin polls: 
 
La família o l’escola poden detectar la presència de polls i caldrà que es comuniqui de seguida per 
procedir a l’avís a la resta de famílies i així poder portar a terme les actuacions adients segons si hi ha 
llémenes, polls o si no hi ha res en la resta d’alumnes. En cas de detectar-se, prèvia trucada de l'escola 
per venir a recollir l'alumne/a, recomanem seguir les indicacions que des del centre enviem i també 
caldrà que l’alumne/a romangui a casa fins a la total eradicació de llémenes, per evitar el contagi. 
Secció 12. Indumentària.  

 
A Educació Infantil els/les alumnes duran una bata pel menjador i una altra per treballar dins l’àrea  de 
plàstica. I els/les nens/es de Cicle Inicial utilitzaran una bata per la classe i una bata pel menjador. 
L’alumnat ha de vestir amb roba, adient a l’activitat que s’ha de realitzar a l’escola. 
Quan els/les alumnes de Primària realitzin Educació Física hauran de dur una bosseta amb una tovallola 
petita (CI) i la tovallola petita i una samarreta per canviar-se (CM i CS). 
 
-No es permetran a l’escola: indumentàries inadequades, com per exemple ensenyar la roba interior, que 
impossibilitin la realització de totes les activitats curriculars o la comunicació interpersonal, la identificació 
personal, la seguretat personal o la dels altres. Tampoc es toleraran símbols que exaltin la xenofòbia o el 
racisme, o que promoguin qualsevol tipus de violència. 
 
Secció 13. Control  d’esfínters.  

 
Quan comença el curs, l’alumnat de P3 haurà de tenir assolit el control d’esfínters (si no hi ha cap 
certificació mèdica que justifiqui que algun problema físic ho impedeix), donat que al centre no disposem 
de les instal·lacions adequades, ni de personal suficient per atendre casos puntuals d’incontinència. 
Malgrat però, davant de qualsevol dubte sobre el tema caldrà posar-se en contacte amb les tutores de 
P3 per valorar cada cas particular. 
 
Secció 14. Jocs i aparells.  

 
No és permès l’ús de telefonia mòbil i de qualsevol reproductor d’àudio, fotografia o vídeo al centre, així 
com els jocs digitals tipus PSP, DS. Tampoc en les sortides i colònies escolars. En el cas que l’alumne/a 
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ho porti a l’escola es procedirà a la retirada immediata i es retornarà el material al pare, mare o tutor/a 
legal de l’alumne/a, que després d’una trucada de direcció, l’haurà de passar a buscar pel despatx. 
 
 
 
 
Capítol 2. Queixes i reclamacions. 
 
Secció 1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei, que qüestionin  

l ’exercici professional del personal docent del centre.  

 
Quan la família es trobi en desacord amb l’actuació del personal del centre, cal que en primer lloc ho 
comuniqui al/la mestre/a amb qui tingui la discrepància. En cas de no trobar punts d’acord, caldrà 
demanar entrevista per comunicar-ho a la direcció del centre, omplint una instància exposant la situació i 
el què es demana. 
 
De qualsevol reunió s’haurà de  deixar registre escrit amb l’especificació dels acords presos i si es 
presenta el desacord i es vol presentar una queixa formal, cal fer un escrit de queixa adreçat a la direcció 
que ha de contenir la identificació de la/les persona/es que el presenten, el contingut de la queixa, la 
data i al signatura, i , sempre que sigui possible, les dades, documents o altres elements acreditatius 
dels fets, actuacions o omissions a què es fa referència. 
La resposta a les queixes es donarà amb la màxima celeritat possible, evitant sobrepassar el termini 
d’una setmana i en funció de la data i moment del trimestre. 
 
 
Secció 2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al l larg del curs.  

 
En cas de no coincidir amb la resolució final que consti a l’informe, poden presentar al·legacions escrites 
mitjançant un escrit adreçat a la direcció del centre on hi consti: la identificació de la persona que el 
presenta, el contingut de la queixa, la data i la signatura, així com les dades i/o documents en les que es 
basa la queixa o reclamació. 
 
Secció 3. Impugnació de decisions dels òrgans i  personal del centre.  

 
Els escrits d’impugnació de les decisions preses pel personal del centre, s’hauran de dirigir a la direcció 
amb les dades descrites a la secció 1. 
Els escrits d’impugnació de les decisions preses per la direcció, es dirigiran al director dels SSTT o a 
inspecció educativa. 
 
Capítol 3. Serveis escolars. 
 
Secció 1. Servei de menjador.  

 
Pla de funcionament del menjador (annex 2). 
 
1.- MODALITAT DE GESTIÓ DEL SERVEI ESCOLAR : 
 
Mitjançant conveni entre l'Ajuntament de Vacarisses i el Departament d'Ensenyament. (Decret 160/1.996, 
article 10.1, modalitat C) 
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2.- ESPAIS I INSTAL·LACIONS : 
 
El Departament d'Ensenyament, cedeix a tal efecte els espais següents: Sala polivalent, "office", sala de 
psicomotricitat, patis d'esbarjo, pista poliesportiva, gimnàs i espais interiors per als dies de pluja. 
 
Secció 2. Servei de transport escolar.  

 
La gestió del transport escolar correspon al Consell Comarcal del Vallès Occidental i a l’Ajuntament de 
Vacarisses i és un servei de pagament. Actualment només fa la ruta de la zona Els Caus. 
Les famílies interessades demanen la sol·licitud a la secretaria de l’escola. Aquest servei té unes 
parades establertes, porta l’alumnat a l’escola a les 9h i el recull a les 16:30h. 
Quan es fa jornada intensiva, l’autocar deixa els nens a les 9h i els recull a les 15h, després de dinar. 
L’alumnat que no es queda a dinar, ha de ser recollit per la família a les 13h. 
Els alumnes han d’esperar puntualment  a la parada i les famílies fer-se responsables dels seus fills/es. 
En cas que ningú es faci responsable de l’alumne/a a la parada, es posarà a disposició de l’autoritat local 
tal i com marca el decret 161/1996. 
Els alumnes tenen l’obligació de comportar-se amb respecte i educació quan utilitzin aquest servei i han 
de seguir les indicacions del/la monitor/a del transport. Qualsevol suggeriment o incidència, s’ha de 
comunicar al centre per escrit. 
Si un/a alumne/a que habitualment agafa el bus, i algun dia no l’ha d’agafar, ha de portar una nota 
escrita o trucar a l’escola. 
 
 
 
 
Capítol 4. Gestió econòmica. 
 
El/la secretari/a de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre, amb el vist-i-plau del 
director/a (elaboració pressupost, seguiment del mateix, pagaments i liquidació), amb el programa de 
gestió del Dpt d’Ensenyament. 
Quan algun/a mestre/a realitzi una compra per la classe o per l’escola, haurà de demanar sempre la 
factura de la compra. Si és un tiquet de compra (sempre i quan sigui possible i separat de les compres 
personals), hi ha d’haver el NIF de l’establiment, el concepte de la compra i l’import. 
 
-Material i llibres: 
 
L’escola adquireix i les famílies paguen una quota anual, prèviament aprovada pel Consell escolar. 
El centre vetlla per a què tots els alumnes tinguin material i llibres, facilitant el pagament fraccionat de les 
quotes corresponents. L’escola avançarà els materials sempre que la família hagi efectuat un pagament 
inicial. La família haurà de complir el compromís pactat a principi de curs (fraccionaments mensuals, 
bimensuals...en funció del cas). 
 
-Sortides: 
 
Els/les tutors/es són les encarregats/des de portar el control de cada sortida, sempre que aquesta 
impliqui el retorn d’una autorització. Des de Secretaria i administració es portarà registre dels ingressos 
fets per les famílies. 
En el cas que una família tingui deutes amb l’escola i no compleixi el compromís adquirit, els alumnes 
afectats no podran assistir a les sortides complementàries. 
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Capítol 5. Gestió acadèmica i administrativa. 
 
 
Secció 1. Documentació acadèmica.  

 
El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a la documentació de l’alumnat, 
que compren la documentació acadèmica i la de gestió, de l’arxiu individual i relativa als grups d’alumnes. 
A Secretaria hi ha un arxivador per a cada grup-classe on es guarda la documentació de l’alumnat. Cada 
alumne/a disposa d’un portafolis on es guarda la seva documentació personal: 
 
 

 Primària: Fitxa dades bàsiques, informe final de curs, informe final de cicle, mesures 
d’adaptació curricular i informes EAP, si és el cas, autorització imatge i pàgina web, informes 
mèdics... 

Quan un alumne procedeixi d’un altre centre també hi haurà la documentació enviada per l’altra escola 
(informe personal de trasllat i historial acadèmic). 
Les notes de cada trimestre es guarden en format PDF per si es necessiten les dades en algun moment. 
 
 

 Infantil: Fitxa dades bàsiques, resum escolarització individual, informe global 
individual de final d’etapa. 
 

Qualsevol mestre/a pot consultar la documentació del seu alumnat, sense treure-la de Secretaria. 
 

 Programacions: A nivell intern, el professorat de l’escola n’haurà de fer de dos tipus: 
a) Temporització de cada assignatura/àrea: fent constar les unitats didàctiques que es 

treballaran, distribuïdes per mesos i setmanes, per tal de tenir una visió global de la matèria. Cal 
presentar-ho al/la cap d’estudis a principi de curs. 

 
b) Programació setmanal o quinzenal: és una programació més concreta i específica, 

que situarà les activitats que es fan dia a dia a classe. És imprescindible que les activitats siguin 
coordinades per ambdós grups del mateix nivell i que estiguin en un lloc ben visible de l’aula. 

 
 
Secció 2. Documentació administrativa.  

 
L’activitat administrativa del centre es formalitza en arxius, registres i documents tècnics, per la qual cosa, 
és important que tots els llibres de registre preceptius estiguin degudament habilitats i diligenciats 
(registre d’entrada i sortida de correspondència, matrícula d’alumnes, dels historials acadèmics dels  
alumnes, registre de certificacions, llibre d’absències i permisos del professorat, llibre d’actes del claustre, 
llibre d’actes del consell escolar...) 
 
L’escola comptarà amb un arxiu actiu: documentació activa del centre que s’utilitza per a la realitzac ió de 
les seves tasques ordinàries. Aquesta s’ha de custodiar un màxim de 5 anys, excepte aquells que puguin 
generar certificacions posteriors (dades anuals...). La documentació de gestió econòmica s’ha de 
custodiar un mínim de 6 anys. 
Quant a l’arxiu històric (llibres de registre, actes...) i els historials acadèmics mentre no siguin lliurats al 
titular o enviats a un altre centre per canvi en l’escolarització, s’han de conservar permanentment. 
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Secció 3. Altra documentació.  

 
La direcció del centre recollirà la documentació referent a l’activitat i col·laboració amb altres sectors de 
la comunitat educativa i serveis escolars. 
 
 
Capítol 6. Del personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu del centre. 
 
El personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu té el deure de respectar les normes del 
centre contingudes en aquest document, així com altres normes de rang superior que resultin d’aplicació 
en cada cas concret. Tanmateix, aquest personal té el deure de reserva respecte de la informació a què 
tingui accés per raó del seu càrrec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera. Interpretació del reglament. 
 Es faculta el/la director/a per a la interpretació de les NOFC. 
 
Segona. Modificacions. 
 
 Aquestes NOFC són susceptibles de ser modificades per les causes següents: 

-perquè no s'ajusti a la normativa de rang superior. 
-per l'avaluació que en faci el consell escolar, perquè concorren noves circumstàncies a 
considerar o nous àmbits que s'hagin de regular. 

 
 El consell escolar ha d'aprovar per majoria les modificacions de les NOFC. 
Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els òrgans de coordinació i l’AMPA.  
 
Tercera. Publicitat. 
 
 Les NOFC es difondran a tots els membres de la comunitat educativa a través dels seus 
representants en el Consell Escolar. Se’n lliurarà un exemplar complet a l’AMPA. 
 S'explicaran els punts més rellevants d'aquestes NOFC a l'alumnat, en el decurs de la normal 
activitat acadèmica, segons les respectives edats. 
 Totes les modificacions que s'introdueixin tindran el mateix procés de difusió que s'ha descrit 
anteriorment. 
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Aquestes NOFC entraran en vigor el dia…..de……de 20….. 
 
La directora     
 
 
(nom i signatura) 


