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TÍTOL I. INTRODUCCIÓ 

 

L’Escola Pont de l’Arcada, té el seu domicili a l’Avinguda de l’Hospital s/n d’Olesa de 

Bonesvalls.  

 

És un centre educatiu d’infantil i primària de titularitat pública que depèn del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Així, doncs, a la nostra escola s’imparteixen els 

ensenyaments corresponents al segon cicle de l’Educació Infantil  i l’etapa educativa de 

l’Educació Primària . Aquests ensenyaments es complementen amb el servei de menjador, el 

d’acollida (gestionat per l’AMPA) i amb les activitats extraescolars. 

 

L’aprovació i entrada en vigor de les presents Normes d’Organització i Funcionament del 

Centre comporten l’obligació comunitària de respectar les normes que conté. L’àmbit 

d’aplicació d’aquest document va dirigit als següents membres de la comunitat escolar: 

a) Alumnat matriculat al Centre fins a la seva baixa o cessament. 

b) Professorat amb funcions al centre en qualsevol de les seves modalitats: definitius, 

interins, contractats, de suport... 

c) Pares/mares o tutors d’alumnes. 

d) Personal no docent: personal de neteja, monitores de menjador, personal 

administratiu i vetlladores. 

e) Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment entrin 

dins la comunitat escolar. 

 

El seu àmbit físic d’aplicació serà: 

a) L’edifici propi de la comunitat escolar i les dependències annexes. 

b) Qualsevol lloc o edifici on s’hagués desplaçat la comunitat escolar en la seva 

totalitat o en grups aïllats. 
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TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU 

 

CAPÍTOL 1. Per orientar l'organització pedagògica 

 

El projecte educatiu recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta 

l’activitat i li dóna sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i, 

més en general, el màxim aprofitament educatiu. 

El projecte educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de 

la comunitat educativa i la relació entre el centre i l’entorn social.  

Els criteris pedagògics del projecte educatiu del centre regeixen i orienten l’activitat 

professional de tot el personal que hi treballa. El centre s’encarregarà d’establir mesures i 

instruments d’acollida i formació que facilitin el coneixement del projecte educatiu als 

professionals que s’hi incorporin. 

Les famílies i la resta de persones membres de la comunitat escolar tenen dret a 

conèixer el projecte educatiu del centre. Amb aquests efectes, el projecte educatiu serà a 

disposició de totes les persones membres de la comunitat educativa. .  

 

El projecte educatiu conté, com a mínim, els aspectes que s’indiquen a continuació: 

a) L’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, les prioritats i els plantejaments 

educatius, els procediments d’inclusió educativa, els valors i objectius que regeixen 

l’aprenentatge de la convivència i altres actuacions que caracteritzen el centre. 

b) Els indicadors de progrés pertinents, que han de referir-se a elements de context, 

recursos, processos i resultats i que han de ser revisables periòdicament en funció 

dels resultats de l’avaluació del centre. En qualsevol cas, se n’han d’incorporar de 

relatius a resultats o rendiments acadèmics d’acord amb el que determini l’Agència 

d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació. 

c) La concreció i el desenvolupament dels currículums, els criteris que orientin 

l’atenció a la diversitat i els que han d’orientar les mesures organitzatives, sempre 

d’acord amb els principis de l’educació inclusiva i de la coeducació.  

d) Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia. 

e) El projecte lingüístic, que s’ha de concretar a partir de la realitat sociolingüística de 

l’entorn i d’acord amb el règim lingüístic del sistema educatiu establert a les lleis. El 

projecte lingüístic dóna criteri amb relació al tractament i l’ús de les llengües en el 

centre i recull els aspectes que determinen les lleis sobre la utilització normal del 

català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, així com la continuïtat i la 

coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en 

les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes. El 
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projecte lingüístic també dóna criteri sobre l’aprenentatge de les dues llengües 

oficials i de les llengües estrangeres. Així mateix, determina quina llengua 

estrangera s’imparteix com a primera i quina o quines com a segones. Quan, 

d’acord amb el projecte lingüístic, el centre acordi impartir continguts curriculars en 

alguna de les llengües estrangeres, ha d’obtenir autorització del Departament 

d’Educació. 

 

 

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

 

El director o directora respon del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels 

objectius del projecte educatiu, d’acord amb el projecte de direcció, i ret comptes davant el 

consell escolar i l’Administració educativa. 

Així doncs el consell escolar en les seves reunions prescriptives, i en totes aquelles que 

es convoquin amb caràcter ordinari o extraordinari, serà l’òrgan encarregat de vetllar pel 

compliment dels objectius marcats en el projecte educatiu del centre. 

 

 

CAPÍTOL 3. Aprovació, revisió i actualització del PEC 

 

La formulació del projecte educatiu del centre correspon al claustre del professorat, a 

iniciativa del director o directora i amb la participació dels professionals d’atenció educativa. 

És funció específica del Consell Escolar participar en l'aprovació del projecte educatiu i 

les seves modificacions. Aquestes modificacions es faran sempre que ho requereixi el claustre 

de professors, el Consell Escolar, l’administració pública o algun canvi en la legislació vigent. 

Correspon al director o directora posar el projecte educatiu a disposició de 

l’Administració educativa, que n’ha de requerir la modificació en cas que no s’ajusti a 

l’ordenament. 
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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  

 

Correspon al director/a la direcció i responsabilitat general de l’activitat escolar del 

col·legi. El director vetlla per la coordinació de la gestió del centre, l’adequació al projecte 

educatiu i a la programació general. 

El director o directora del centre públic és responsable de l’organització, el funcionament 

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

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

participen la comunitat escolar i l’Administració educativa.  

El director o directora respon del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels 

objectius del projecte educatiu, d’acord amb el projecte de direcció, i ret comptes davant el 

consell escolar i l’Administració educativa.  

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

lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen en el 

marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció 

aprovat. 

 

Corresponen al director o directora les funcions de representació següents: 

a) Representar el centre. 

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

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

centre. 

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

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

 

Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents: 

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

corresponents. 

b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents 

amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

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

plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres 
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plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de 

direcció. 

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

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

projecte lingüístic del centre. 

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

f) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la 

relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives. 

g) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la 

programació general anual. 

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

eventualment, dels acords de coresponsabilitat. 

i) 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. 

 

Corresponen al director o directora les funcions següents amb relació a la comunitat escolar: 

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

centre. 

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

disciplinàries corresponents. 

c) Assegurar la participació del consell escolar. 

d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, si 

s’escau, amb les associacions d’alumnes. 

e) Mantenir al dia la pàgina web del centre, així com el bloc d’escola. 

 

 

Corresponen al director o directora les funcions relatives a l’organització i la gestió del centre 

següents: 

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

centre i dirigir-ne l’aplicació. 

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

projecte educatiu. 

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

vigent. 

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

secretària del centre. 

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

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

actuar com a òrgan de contractació. 

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

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

 

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

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

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

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

les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El director o directora, en l’exercici de les 

seves funcions, és autoritat competent per a defensar l’interès superior de l’infant. 

 

 

Secció 2. Cap d’estudis  

 

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

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

col·legi. 

 

Són funcions específiques del cap d’estudis: 

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

centres públics que imparteixen l’educació secundària obligatòria. Coordinar també, 

quan escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a terme l’elaboració de 

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

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

b) Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Educació i 

especialment amb els equips d’assessorament psicopedagògic (EAP). 

c) Substituir la direcció en cas d’absència. 

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

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

ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne/a, especialment d’aquells que 

presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i 

participació de tots els/les mestres del claustre en els grups de treball. 
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e) Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat 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 els projecte curricular de centre. Coordinar la realització de les 

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

f) 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 

en el col·legi. 

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

seguiment. 

h) Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge 

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

i) Aquelles altres que li siguin encomanades per la direcció o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Educació. 

 

 

Secció 3. Secretari/ària  

 

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

col·legi, sota el comandament del director, i exercir, per delegació seva, la prefectura del 

personal d’administració i serveis adscrit al col·legi, quan el director ho determini. 

 

Són funcions específiques del secretari: 

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

reunions que celebrin. 

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

general i el calendari escolar. 

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

director. 

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

elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes 

necessaris en entitats financeres, juntament amb el director. Elaborar el projecte de 

pressupost del col·legi, incloent-hi el manteniment, reposició i actualització de 

l’equipament i material que correspongui. 

e) 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. 
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f) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i 

diligenciats d’acord amb la normativa vigent. 

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

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

h) Confeccionar i mantenir l’inventari general del centre. Coordinar la gestió dels 

inventaris específics. 

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

mobiliari i equipament d’acord amb els indicacions del director i les disposicions 

vigents. Tenir cura de la seva reparació quan correspongui. 

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

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

normativa vigent. 

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

atribuïdes pel departament d’Educació. 

l) 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. 

 

 

 

CAPÍTOL 2. Òrgans col·legiats de participació 

 

El consell escolar i el claustre del professorat són òrgans col·legiats de participació en el 

govern dels centres. 

 

Secció 1. Consell Escolar  

 

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del 

centre. Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i 

també determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.  

El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i 

sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les 

seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva 

finalització. 

Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible 

arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos 

en què la normativa determini una altra majoria qualificada. 
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El Consell Escolar ha d’aprovar les seves NOFC. En allò que aquestes normes no 

estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la 

Generalitat. 

El Consell Escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions 

específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar un professor o 

professora, i un representant o una representant de les mares i els pares. El centre comptarà 

amb una comissió econòmica, i amb totes aquelles que estableixi el Departament, o sorgeixin a 

demanda del propi Consell.  

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

del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre de 

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

per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent. 

En Consell Escolar podrà també actuar per mitjà de consells virtuals (no presencials) 

que seran ratificats en la següent reunió presencial. Sempre que un dels membres del Consell 

ho sol·liciti, es convocarà sessió presencial del Consell Escolar, amb l’ordre del dia 

corresponent. 

Les reunions de consell escolar se celebraran en un horari que permeti l’assistència 

dels representants de mares i pares i no siguin un greuge per als docents donat que el fet de 

ser una escola de poble, els/les mestres solen viure força lluny. 

La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa per la direcció 

als membres del consell amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas 

d’urgència apreciada pel president, la qual es farà constar a la convocatòria. Juntament amb la 

documentació necessària que hagi  de ser objecte de debat, i si escau d’aprovació, llevat que hi 

hagi motius justificats que ho impedeixin. En aquest cas, es fan constar en l’acta motius que ha 

impedit d’aquests documents als membres del consell. 

La confecció de l’ordre del dia de les sessions incorporarà els punts que pugui sol·licitar 

el sector de mares i pares, d’acord amb les funcions normativament atribuïdes. 

Només podran ser tractats els punts que figurin en l’ordre del dia, llevat que en sigui 

declarada la urgència per acord de la majoria absoluta dels seus membres. 

De cada sessió de treball, el secretari n’aixecarà acta, la qual ha de contenir la indicació 

de persones que hi ha intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què s’han tingut, els 

punts principals de les deliberacions, la forma i els resultats de les votacions i el contingut dels 

acords presos, i, a petició dels interessats, una explicació succinta els seu parer. 

L’acta ha d’anar signada pel secretari amb el vist i plau del president i s’ha de aprovar 

en la següent reunió. Així mateix correspon al secretari estendre les certificacions pertinents 

dels acords adoptats per l’òrgan. A més el centre haurà de tenir a disposició del sector de 

mares i pares membres del Consell Escolar les actes de les sessions del consell. 
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En l’acta figurarà, a sol·licitud dels respectius membres, el vot contrari a l’acord adoptat, 

la seva abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del vot favorable. 

Qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció integral de la seva intervenció o 

proposta, sempre que aporti, en l’acte o en el termini que assenyali el president, el text que es 

correspongui fidelment amb la seva intervenció, fer-ho constar a l’acta o afegint-hi la còpia. 

Els acords del consell escolar, que a criteri dels seus membres, siguin considerats 

d’interès general, es difondran a tota la comunitat educativa, a través dels mecanismes que 

establirà el consell. 

 

Corresponen al consell escolar les funcions següents: 

a) Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell 

escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta 

del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres 

cinquenes parts dels membres. 

b) Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de 

funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser 

consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el 

seu suport per majoria simple dels membres.  

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de 

col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

d) Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la 

resta de documents de gestió del centre.  

e) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 

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

directora. 

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

h) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i 

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

i) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i 

conèixer l’evolució del rendiment escolar. 

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

k) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 
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Secció 2. Claustre del professorat  

 

El claustre de professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la 

gestió de l’acció educativa del centre. 

El claustre és presidit per l’equip directiu i està integrat per tot el professorat del centre. 

El claustre es reuneix periòdicament segons el calendari proposat a la PGA amb caràcter 

ordinari i sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti almenys un terç dels seus membres. 

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

El secretari del centre aixeca acta de cada sessió del claustre, la qual ha de contenir la 

indicació de persones que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què s’han 

tingut, els punts principals de les deliberacions, la forma i els resultats de les votacions i el 

contingut dels acords presos, i, a petició dels interessats, una explicació succinta del seu parer. 

Una vegada aprovada, l’acta passa  a formar part de la documentació general del centre.  

L’acta ha d’anar signada pel secretari amb el vist i plau del president i s’ha d’aprovar en 

la següent reunió. Així mateix correspon al secretari estendre les certificacions pertinents dels 

acords adoptats per l’òrgan. 

En l’acta figurarà, a sol·licitud dels respectius membres, el vot contrari a l’acord adoptat, 

la seva abstenció i els motius que la justifiquen o en sentit del vot favorable. Qualsevol membre 

té dret a sol·licitar la transcripció integral de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti, 

en l’acte o en el termini que assenyali el president, el text que correspon fidelment a la seva 

intervenció, fent-ho constar a l’acta o afegint-hi la còpia. 

S’informarà als membres del claustre l’ordre del dia de cada sessió juntament amb la 

documentació necessària que hagi de ser objecte de debat en el calendari compartit.  Es 

tractaran tots els punts que figurin en l’ordre del dia, i aquells altres que qualsevol membre del 

claustre presenti en la sessió. 

L’Equip Directiu utilitzarà com a via de comunicació amb el claustre de professors el 

correu electrònic de l’escola. De manera prioritària es farà amb el correu xtec que el 

Departament d’Educació obre a cada docent. En cas que algun docent no vulgui fer servir el 

correu xtec haurà de facilitar a l’Equip Directiu un altre compte de gmail, des del qual pugui 

accedir als documents i calendari compartits pel centre. 

 

Corresponen al claustre de professors les funcions següents: 

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

b) Aportar propostes i informar el consell escolar del centre i l’equip directiu sobre 

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

activitats escolars complementàries i de les extraescolars. 
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c) Establir criteris per a l’elaboració del projecte curricular del centre, aprovar-lo, 

avaluar-ne l’aplicació i decidir-ne possibles modificacions posteriors. 

d) Elegir els seus representants al consell escolar del centre. 

e) Informar sobre el nomenament dels tutors. 

f) Informar favorablement sobre la proposta de creació d’altres òrgans de coordinació, 

abans que el director la presenti al consell escolar del centre. 

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

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

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

la formació del professorat del col·legi. 

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

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

reglament de règim intern. 

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

d’estudis del centre, la utilització racional de l’espai escolar comú i de l’equipament 

didàctic en general. 

m) Garantir la continuïtat dels projectes i línia del centre i la coherència d’aquests amb 

les activitats que programen. 

n) Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats. 

o) Participar en l’avaluació interna del centre. 

p) Col·laborar en l’avaluació externa del centre que realitzi la inspecció d’Educació. 

q) Aprovar, si escau, el pla estratègic del centre. 

r) Aprovar tècnicament la implantació i la retirada dels llibres de text. 

s) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament d’Educació. 

 

 

CAPÍTOL 3. Equip directiu 

 

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern de l’escola i és integrat pel director o 

directora, el secretari o secretària i el cap o la cap d’estudis. Els membres de l’equip directiu 

són responsables de la gestió del projecte de direcció.  

Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l’equip directiu.  

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es 

fixaran en el pla anual de cada curs. La forma habitual de treball de l’equip directiu serà en 

equip i les decisions sobre temes relacionats amb l’organització i el funcionament del centre es 

prendrà normalment de forma consensuada. L’equip directiu impulsarà el treball col·laboratiu 
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dels seus membres com a model del treball en equip que pretén que es desenvolupi també en 

els treball de tots els equips del centre. 

 

Són funcions de l’equip directiu: 

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

b) Elaborar la programació general, el projecte educatiu, el reglament de règim interior, 

la memòria anual, el pla d’acollida dels alumnes nouvinguts i el pla de funcionament 

del menjador del col·legi. 

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

tasca col·lectiva del centre. 

d) Establir els criteris per a l’avaluació interna del centre. 

e) Impulsar i determinar el procediment d’elaboració i execució del pla d’avaluació 

interna. 

f) Col·laborar amb l’avaluació externa del centre que realitzi la inspecció d’Educació. 

g) Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre. 

h) Formar part de la comissió CAD. 

 

 

CAPÍTOL 4. Òrgans unipersonals de coordinació 

 

Són òrgans unipersonals de coordinació els coordinadors de cicle, el coordinador 

d’informàtica, el coordinador lingüístic, el coordinador de prevenció de riscos laborals i el 

mestre tutor. Els coordinadors de cicle, el coordinador d’informàtica, el coordinador lingüístic, el 

coordinador de prevenció de riscos laborals i els tutors són nomenats pel director/a, escoltat 

l’equip directiu i el claustre de professors. Del nomenament o cessament, segons correspongui, 

el director n’informarà el consell escolar del centre i la delegació territorial. 

 

Secció 1. Coordinador de cicle  

 

Són funcions dels coordinadors de cicle : 

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

infantil i l’educació primària, segons correspongui, sota la dependència del cap 

d’estudis. 

b) Fer propostes a l’equip directiu per a l’elaboració del pla d’avaluació interna. 

c) Col·laborar amb l’equip directiu en l’aplicació del pla d’avaluació interna del centre 

d) Elaborar la proposta de calendari de reunions del cicle. 
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e) Estructurar els mecanismes de traspàs/recull d’informació juntament amb el cap 

d’estudis i la resta de coordinadors. 

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

tractats, donar-lo a conèixer al director, i fer-ne el seguiment. 

g) Ser el portaveu en el seu cicle. 

h) Fer les diligències necessàries per gestionar les activitats que s’organitzin a nivell 

de cicle. 

i) Encarregar-se, juntament amb l’equip directiu, de la difusió i del compliment de les 

disposicions de les NOFC en el seu cicle. 

 

 

Secció 2. Coordinador d’informàtica  

 

Són funcions del coordinador d’informàtica-TAC: 

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

telemàtics del centre. 

c) Assessorar el professorat en d’utilització educativa de programes i equipaments 

informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació 

permanent en aquets tema. 

d) Aquelles que el director del centre li encomani en relació amb els recursos 

informàtics i telemàtics o que li pugui atribuir el Departament d’Educació. 

e) Fixar criteris comuns per a tots els blocs d’escola i vetllar per la seva coherència 

amb el projecte d’escola. 

 

 

Secció 3. Coordinador LIC  

 

Per tal de potenciar el Pla per a la Llengua i la cohesió  social el coordinador/a de Llengua, 

Interculturalitat i Cohesió Social (LIC), ha de desenvolupar les funcions següents: 

a) Promoure en la comunitat educativa actuacions per a la sensibilització, foment i 

consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix 

vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 
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b) Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents 

d’organització del centre (PEC, PLC, NOFC, Programació General Anual del 

Centre, etc.) i en la gestió de les actuacions que fan referència a l’acollida i 

integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió i a la 

promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la convivència en el centre. 

c) Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la 

convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint 

la participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats. 

d) Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc 

d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les 

actuacions dels professionals externs que hi intervenen. 

e) Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió, per delegació 

de la direcció del centre. 

 

 

Secció 4. Coordinador de prevenció de riscos labora ls  

 

Són funcions del coordinador de prevenció de riscos laborals: 

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

guia de la secció de prevenció de riscos laborals 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. 

e) Col·laborar en les revisions periòdiques dels llocs de treball. 

f) Coordinar la formació dels/les treballadors/es del centre dins d’aquest camp. 

g) Col·laborar amb el claustre per al desenvolupament, dins del currículum de 

l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos i d’estils de vida saludables. 
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Secció 5. Mestre tutor  

 

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

integrats del claustre poden exercir les funcions de mestre tutor quan correspongui. 

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

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

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

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

grup d’alumnes. 

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

d’avaluació. 

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

dels documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la comunicació 

d’aquests als pares o representants legals dels alumnes. 

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

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

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

participació en les activitats del col·legi. 

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

del col·legi. 

h) Ser part activa de la CAD, aportant i rebent les informacions necessàries dels 

alumnes tutoritzats. 

i) Participar en l’avaluació interna del centre. 

j) Aquelles altres que li encomani el director o  li atribueixi el Departament d’Educació. 

 



23 
 

TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE  

 

CAPÍTOL 1. Organització del professorat 

 

Secció 1. Equips docents/de cicle  

 

Els equips de cicle estan formats per tots els mestres que imparteixen docència als 

alumnes d’un mateix cicle. Es configuren quatre equips de cicle: educació infantil, cicle inicial, 

cicle mitjà i cicle superior. Tots els mestres del claustre formaran part d’un equip de cicle. 

Els equips de cicle són coordinats pel corresponent coordinador de cicle sota la 

supervisió del cap d’estudis. 

 

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) Proposar al director el nomenament del coordinador del cicle 

c) Formular propostes relatives als projectes educatiu i curricular del centre i a llur 

programació general. 

d) Portar a terme les sessions d’avaluació dels seus alumnes, constituïts en 

comissions d’avaluació presidida pel cap d’estudis, per a l’avaluació i promoció dels 

alumnes que finalitzen un cicle. 

e) Aportar a l’equip directiu propostes per a l’elaboració del pla d’avaluació interna del 

centre. 

f) Col·laborar en l’avaluació externa del centre que realitzi la inspecció d’Educació. 

g) Revisar de forma periòdica i sistemàtica els diferents aspectes del segon nivell de 

concreció i les unitats didàctiques de les àrees i els eixos transversals. 

h) Harmonitzar la metodologia i l’avaluació que s’ha d’emprar en el cicle, d’acord amb 

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

i) Fer el seguiment del procés d’ensenyament, aprenentatge dels diferents grups 

d’alumnes, especialment dels aspectes relacionats amb l’atenció a la diversitat de 

necessitats dels alumnes, i en concret dels alumnes amb necessitats educatives 

especials i/o dificultats d’aprenentatge. 

j) Planificar, analitzar i revisar els agrupaments d’alumnes, els processos de 

recuperació i l’atenció individualitzada, i els recursos esmerçats. 

k) Harmonitzar el pla d’acció tutorial i l’orientació dels alumnes i el traspàs d’informació 

a les famílies d’acord amb els criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els 

resultats. 
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l) Interpretar i matisar el reglament de règim interior, adaptant-lo als grups d’alumnes. 

m) Fer operatius en el cicle tots aquests aspectes relacionats amb l’organització i 

funcionament dels ensenyament en el cicle: sortides, celebracions, activitats 

complementàries, etc. 

n) Coordinar-se amb els professionals de suport que intervenen en el procés educatiu 

dels alumnes del cicle. 

o) 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. 

p) Plantejar al claustre les propostes de formació permanent del professorat 

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

q) Col·laborar amb el cap d’estudis en l’elaboració els horaris de les activitats dels 

alumnes, tenint en compte els recursos humans i materials disponibles i d’acord 

amb criteris pedagògics. 

r) Plantejar i orientar els contactes col·lectius amb les famílies dels alumnes, 

especialment amb aquelles que són noves al centre o els fills de les quans finalitzen 

l'escolaritat. 

s) Totes aquelles que relacionades amb els processos organitzatius del cicle, així com 

els que d’acord amb la funció general, l’equip directiu li vulgui encomanar. 

 

Secció 2. Criteris per a la organització dels equip s docents, l’assignació de matèries i 

grups.  

 

Les decisions sobre l’assignació dels mestres als equips de cicle les prendrà l’equip 

directiu i tindrà en compte la presència de mestres referents de cicle que en siguin coneixedors 

de les dinàmiques de l’escola en general i en particular del cicle en concret. 

Per altra banda l’assignació dels mestres tutors es farà tenint en compte les 

característiques del grup aula i les seves necessitats. 

 

Secció 3. Comissions  

 

Comissions d’avaluació 

Les comissions d’avaluació són formades per tots els mestres que exerceixen en el 

cicle. Les comissions d’avaluació són presidides pel cap d’estudis o per qui, a aquest efecte, 

n’exerceixi les funcions. A més dels mestres dels cicle, també hi poden participar altres 

professionals que hagin intervingut en el procés d’ensenyament dels alumnes. L’equip de 

mestres del cicle, juntament amb el cap d’estudis, determinaran justificadament cada curs si 

escau aquesta participació.  
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Les comissions es reuniran com a mínim un cop al trimestre a l’etapa de primària i dos 

cops l’any a l’etapa d’infantil, almenys una setmana abans dels lliurament dels informes a les 

famílies. La sessió d’avaluació de tots els trimestres de cada cicle serà presidida pel cap 

d’estudis. 

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 l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final 

de les àrees, la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o 

retenció de l’alumne 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.  L’acta serà signada per tots els membres de la 

comissió d’avaluació. 

Les funcions de les comissions d’avaluació són : 

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

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) Valorar l’evolució dels alumnes i traspassar a la comissió CAD  els casos dels 

alumnes candidats a repetir curs.  

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

cicle anterior, per a aquelles alumnes que hagin passat als següents havent assolit 

de forma incompleta els objectius del cicle anterior. 

 

 

Comissió d’Atenció a la diversitat (CAD) 

A fi de planificar, promoure i fer el seguiment d’actuacions que es duguin a terme per 

atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat, es constituirà en el centre la 

comissió d’atenció a la diversitat, composada pels següents membres: 

a) l’equip directiu  

b) el/la coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre (LIC) 

c) els/les mestres d’educació especial del centre 

d) el o la professional de l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) que intervé 

en el centre. 

e) En el cas que amb aquesta composició no estiguin representats tos els cicles de 

l’escola es nomenarà un mestre addicional del cicle que no estigui representat. 
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Són funcions de la Comissió CAD: 

a) Concretar criteris i prioritats per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat. 

b) Organitzar i ajustar els recursos de què disposa el centre. 

c) Fer el seguiment de les mesures adoptades. 

d) Fer el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i 

específiques. 

e) Fer la proposta dels plans individualitzats. 

f) Decidir si els alumnes promocionen de cicle o hi resten un any més, en el cas que 

no hagin assolit completament els objectius del cicle, d’acord amb les valoracions 

de les comissions d’avaluació. 

 

 

Altres comissions  

Segons les necessitats de cada moment podran establir-se diferents comissions 

integrades per membres del Claustre de professors encarregades de la planificació, 

organització i funcionament d’algun aspecte concret. 

En el moment en què es detecti la necessitat es nomenaran els membres de cada una 

d’aquestes comissions, així com el seu coordinador/a i es fixarà un calendari de reunions. 

 

 

Secció 4. Mestres Especialistes  

 

Són mestres especialistes el d’educació especial, el de música, el d’educació física, el 

de llengua estrangera i el d’educació infantil. 

El nomenament i cessament dels mestres especialistes en el centre correspon al 

Departament d’Educació, d’acord amb la configuració de la plantilla del centre i en funció de les 

línies i unitats d’escolarització. 

 

Mestre d’educació especial 

Són funcions del mestre d’Educació Especial: 

a) Identificar, amb la col·laboració de l’EAP, de les necessitats educatives d’aquest 

alumnat i col·laborar en la concreció del corresponent pla d’intervenció. 

b) Col·laborar amb els tutors i tutores en la concreció de les adaptacions del 

currículum i plans individualitzats, quan l’alumne ho requereixi, i en la preparació i 

adaptació d’activitats i materials didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquest 

alumnat i la seva participació en les activitats del grup classe ordinari. 
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c) Atendre els alumnes amb necessitats educatives especials i desenvolupar  les 

activitats i programes específics que aquest alumnat requereixi.  

d) Prioritzar l’atenció dels alumnes que presenten disminucions greus i permanents. 

e) Donar suport en la participació de l’alumnat amb necessitats educatives 

específiques en les activitats d’aprenentatge dins del grup classe ordinari. 

f) Col·laborar en el seguiment i avaluació d’aquest alumnat. 

g) Participar en la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) i en les sessions 

d’avaluació de tots els cicles. 

 

 

Mestre de música 

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

a) Coordinar les activitats curriculars musicals del centre, fins i tot en aquells cicles en què 

no sigui preceptiva la seva intervenció directa com a docent. 

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

En qualsevol cas, s’han d’atendre les dedicacions horàries establertes per a aquesta 

etapa, de manera que, si l’especialista no pot impartir amb intervenció directa totes les 

hores destinades a l’àrea, haurà d’assessorar i supervisar convenientment el mestre no 

especialista que s’encarregui de les hores restants.  

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. 

 

 

Mestre d’educació física 

L’especialista d’educació física exercirà les funcions següents: 

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

b) Impartir les classes a l’educació primària . 

c) En qualsevol cal, s’han d’atendre les dedicacions horàries establertes per a aquesta 

etapa, de manera, que, si l’especialista no pot impartir amb intervenció directa totes les 

hores destinades a l’àrea, haurà d’assessorar i supervisar convenientment el mestre no 

especialista que s’encarregui de les hores restants. 

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. 
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Mestre de llengua estrangera 

L’especialista de llengua estrangera exercirà les funcions següents: 

a) Impartir la docència de la primera llengua estrangera a infantil i primària, conjuntament 

amb els mestres amb titulació de coneixements adients per impartir idiomes. 

b) En qualsevol cal, s’han d’atendre les dedicacions horàries establertes per a aquestes 

etapes, de manera, que, si l’especialista no pot impartir amb intervenció directa totes les 

hores destinades a l’àrea, haurà d’assessorar i supervisar convenientment el mestre no 

especialista que s’encarregui de les hores restants. 

c) Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter 

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

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

 

 

Mestre d’educació infantil 

a)  Impartir les classes a l’educació infantil. 

b) Coordinar les activitats curriculars de l’educació infantil del centre, amb els altres 

especialistes d’educació infantil. 

c) Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter 

d’especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre. 

 

 

Secció 5. Organització del professorat en jornades de vaga  

 

En les jornades en que els mestres puguin exercir el seu dret de vaga, els criteris per atendre a 

l’alumnat seran els següents: 

a) Els mestres que no fan vaga faran les hores lectives a l’aula amb els alumnes que 

assisteixin a l’escola. Adaptaran les activitats al nombre d’alumnes assistents. A 

més rebran a l’aula part dels alumnes de les aules sense mestre, que acudiran amb 

feines autònomes. 

b) Les feines autònomes seran preparades pel tutor a inici de curs i estaran a l’aula a 

la disposició dels alumnes per als dies de vaga. 

c) si algun mestre es troba sense cap alumne a l’aula, es farà càrrec dels alumnes que 

tenen feines autònomes preparades. 

 

 

 

 



29 
 

SECCIÓ 6. Control d’assistència i puntualitat de l’ equip docent 

 

 El personal docent està obligat a complir l'horari establert al document "Personal 

docent", de l'àmbit d'organització del centre, i el calendari d'activitats establert en la 

programació general anual del centre. També està obligat a assistir als claustres, a les reunions 

dels àmbits de coordinació que correspongui i a les altres reunions extraordinàries no previstes 

en la programació general anual del centre que siguin degudament convocades pel director o 

directora. Les faltes d'assistència són justificades quan hi ha una llicència o permís concedit.  

 Quan un mestre no pugui assistir a una sessió avisarà amb antelació a la direcció del 

centre, i a quan s’incorpori al seu lloc de treball omplirà la documentació justificativa de 

l’absència. 

 Quan sigui una absència prevista el mestre deixarà feina preparada pels alumnes. 

 

 

CAPÍTOL 2. Organització de l’alumnat 

 

L’organització fonamental i definitòria dels grups de l’escola és cíclica. Per tant els 

grups-aula s’organitzen d’aquesta manera en tots els cicles tant d’Educació Infantil com 

d’Educació Primària. 

Els agrupaments dels alumnes són però variats, depenent de les necessitats i els 

objectius de cada sessió. Els agrupaments podran ser cíclics (grup-aula), per nivell (àrees 

instrumentals: llengües i matemàtiques)), heterogenis (grups de plàstica). 

 

Secció 1. Grups-aula  

 

Els grups-aula de l’escola tenen una composició cíclica, per tant la configuració dels grups 

serà la següent:  

a) el/s grup/s d’Ed. Infantil inclouen alumnes de les tres promocions del cicle (EI3-EI4-EI5) 

b) el/s grup/s de C. Inicial inclouen alumnes de les dues promocions del cicle (1r i 2n) 

c) el/s grup/s de C. Mitjà inclouen alumnes de les dues promocions del cicle (3r i 4t) 

d) el/s grup/s de C. Superior inclouen alumnes de les dues promocions del cicle (5è i 6è) 

 

Cada grup-aula tindrà assignat un tutor/a que serà la persona encarregada de fer el 

seguiment dels alumnes, mantenir la comunicació amb les famílies, elaborar els informes i les 

actes d’avaluació.  
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Secció 2. Grups Nivell 

 

 En les matèries instrumentals (llengües i matemàtiques) l’organització de grup-aula no 

es manté i es passa a  realitzar agrupaments per nivell (EI3, EI4, EI5, primer, segon, tercer, 

quart, cinquè i sisè). 

 

Secció 3. Grups de visual i plàstica  

 

El desenvolupament de la plàstica a l’escola va lligat al projecte de col·laboració amb el 

Centre Experimental de les Arts de Vallgrassa. Els continguts d’educació visual i plàstica es 

treballen en tallers que fan tots els alumnes de l’escola.  

Aquests tallers els realitzen tots els alumnes de l’escola en el mateix horari lectiu i per 

dur-los a terme es confeccionen grups heterogenis, amb nens i nenes de tots els cicles.  

 

 

CAPÍTOL 3. Atenció a la diversitat 

 

L’escola Pont de l’Arcada, en el seu Projecte Educatiu es defineix com una escola 

inclusiva. La inclusió està basada en el principi que tots formem part de la societat i ha de 

garantir que tots i totes avancin, progressin, aprenguin, fixa la mirada en les capacitats dels 

individus per aconseguir l’èxit de tot l’alumnat. Per tant, l’escola inclusiva ha de garantir la 

igualtat d’oportunitats a tots els seus alumnes. 

Implica un treball per part dels docents de recerca per trobar millors vies per donar 

resposta a la diversitat cercant i suprimint les barreres a l’aprenentatge i la participació en 

l’entorn del conjunt educatiu (horari escolar, sortides, menjador escolar, activitats extraescolars, 

etc.) per aconseguir condicions normalitzades per a tothom. 

Apostem per un model d’atenció dintre de l’aula ordinària perquè l’aula ordinària és el nucli 

bàsic de socialització i desenvolupament de tots els nens i nenes fora de l’àmbit familiar. És el 

primer espai d’aprenentatge social i és un espai que ofereix l’oportunitat d’interactuar i aprendre 

a tots els infants i adolescents. 

Per aquest motiu entenem que l’atenció als alumnes per part dels mestres especialistes en 

educació especial es pot dur a terme: 

a) prioritàriament dins l’aula ordinària, conjuntament amb el tutor o tutora, per tal 

d’oferir a aquest alumnat oportunitats de participar en els entorns i activitats com 

més normalitzats millor. 

b) quan sigui necessari, en grups reduïts d’alumnes, en situacions d’atenció individual 

o en altres formes d’agrupament de l’alumnat.  
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TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE  

 

CAPÍTOL 1. Normes de convivència 

 

El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic de 

l’alumnat, implica les obligacions següents: 

a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, 

com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat 

educativa. 

b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o 

per qualsevol altra circumstància personal o social. 

c) Respectar el caràcter propi del centre, d’acord amb la legislació vigent. 

d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre 

i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l’activitat escolar. 

e) Complir les normes d’organització i funcionament del centre. 

f) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del 

centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, 

d’acord amb el procediment que estableixin les normes d’organització del centre i la 

legislació vigent. 

g) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per 

tal d’afavorir el millor desenvolupament de l’activitat educativa, de la tutoria i l’orientació i 

de la convivència en el centre. 

h) Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l’alumnat al fet 

que no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules. 

 

 

 

 

CAPÍTOL 2. Mediació escolar 

 

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció 

d’una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l’objecte d’ajudar les parts a 

obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. 
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Secció 1. Principis de la mediació escolar  

 

Els principis que guien la mediació escolar són els següents:  

a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són lliures 

d’acollir-se o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol moment del 

procés. 

b) La imparcialitat de la persona mediadora que ha d’ajudar els participants a assolir 

l’acord pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part. 

La persona mediadora no pot tenir cap relació directa amb els fets que han originat 

el conflicte. 

c) La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a persones 

alienes la informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos previstos a la 

normativa vigent. 

d) El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el 

procés de mediació han d’assistir personalment a les reunions de mediació, sense 

que es puguin valer de representants o intermediaris. 

 

 

Secció 2. Inici de la mediació escolar  

 

El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne o alumna, per tal 

d’aclarir la situació i evitar la possible intensificació del conflicte, o per oferiment del centre, un 

cop detectada una conducta contrària o greument perjudicial per a la convivència. 

Si el procés s’inicia durant la tramitació d’un procediment sancionador, el centre ha de 

disposar de la confirmació expressa de l’alumne o alumna, i, si és menor, dels seus pares, en 

un escrit dirigit al director o a la directora del centre on consti l’opció per la mediació i la voluntat 

de complir l’acord a què s’arribi. En aquest cas, s’atura provisionalment el procediment 

sancionador i s’interrompen els terminis de prescripció. 

Si la demanda sorgeix de l’alumnat, el procés de mediació serà gestionat, a petició 

d’aquest, per persones de la comunitat educativa prèviament acreditades com a mediadors o 

mediadores. Si el procés s’inicia per l’acceptació de l’oferiment de mediació fet pel centre, el 

director o la directora ha de proposar, en el termini màxim de dos dies hàbils, una persona 

mediadora, d’entre els pares, mares, personal docent i personal d’administració i serveis del 

centre, que disposin de formació adequada per conduir el procés de mediació. 

El director o la directora també pot designar un alumne o una alumna perquè col·labori 

amb la persona mediadora en les funcions de mediació si ho considera convenient per facilitar 

l’acord entre els implicats. En tot cas, l’acceptació de l’alumne o de l’alumna és voluntària. 
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La persona mediadora, després d’entrevistar- se amb l’alumne o l’alumna, s’ha de posar 

en contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la manifestació favorable de l’alumne o 

de l’alumna de resoldre el conflicte per la via de la mediació i per escoltar la seva opinió pel que 

fa al cas. 

Quan s’hagin produït danys a les instal·lacions o al material dels centres educatius o 

s’hagi sostret aquest material, el director o la directora del centre o la persona en qui delegui ha 

d’actuar en el procés de mediació en representació del centre. 

Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona 

mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte per concretar 

l’acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin arribar. 

 

 

Secció 3. Finalització de la mediació escolar  

 

Els acords presos en un procés de mediació s’han de recollir per escrit. Si la solució 

acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s’ha de dur a terme en el mateix acte. Només 

s’entén produïda la conciliació quan l’alumnat reconegui la seva conducta, es disculpi davant la 

persona perjudicada i aquesta accepti les disculpes. Si la solució acordada inclou pactes de 

reparació, s’ha d’especificar a quines accions reparadores, en benefici de la persona 

perjudicada, es compromet l’alumnat i, si és menor, els seus pares i, en quin termini s’han de 

dur a terme. Només s’entén produïda la reparació quan es duguin a terme, de forma efectiva, 

les accions reparadores acordades. Aquestes accions poden ser la restitució de la cosa, la 

reparació econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari no lectiu, en 

benefici de la comunitat del centre. 

Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, 

produïda la conciliació i, si n’hi haguessin, complerts els pactes de reparació, la persona 

mediadora ho comunicarà per escrit al director o a la directora del centre i l’instructor o 

instructora de l’expedient formularà la proposta de resolució de tancament de l’expedient 

disciplinari. 

Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s’incompleixen els pactes de 

reparació per causes imputables a l’alumne o l’alumna o als seus pares, la persona mediadora 

ho ha de comunicar al director o directora del centre per tal d’iniciar l’aplicació de mesures 

correctores o el procediment sancionador corresponent. Si el procés de mediació es duia a 

terme un cop iniciat un procediment sancionador, el director o la directora del centre ordenarà 

la continuació del procediment sancionador corresponent. 

Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no 

accepti la mediació, les disculpes de l’alumne o l’alumna o el compromís de reparació ofert, o 
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quan el compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a la 

voluntat de l’alumne o l’alumna, aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància 

que pot disminuir la gravetat de la seva actuació. 

La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï 

manca de col·laboració en un dels participants o l’existència de qualsevol circumstància que 

faci incompatible la continuació del procés de mediació d’acord amb els principis establerts en 

aquest títol. 

El procés de mediació s’ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies des de la 

designació de la persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa 

interrompen el còmput del termini. 

 

 

 

CAPÍTOL 3. Règim disciplinari de l'alumnat. Conductes greument perjudicials 

per a la convivència en el centre 

 

Secció 1. Conductes sancionables (art. 37.1 LEC) 

 

Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les 

conductes següents: 

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a 

altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs 

pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat 

personal. 

b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del 

centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la 

falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de 

personalitat en actes de la vida escolar. 

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per 

a la salut, i la incitació a aquests actes. 

d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 

e) Les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat 

 

Els actes o les conductes que impliquin discriminació per raó de gènere,  sexe, raça, 

naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de considerar 

especialment greus. 

 



35 
 

Secció 2. Sancions imposables (art. 37.3 LEC) 

 

Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades en 

la Secció1. Conductes sancionables són la suspensió del dret de participar en activitats 

extraescolars o complementàries o la suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades 

classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a 

la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva per 

a cursar estudis al centre. 

 

Secció 3. Competència per imposar les sancions (art. 25 Decret 102/2010) 

 

Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat 

a l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per 

al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera 

complementària en la resolució del mateix expedient. 

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

direcció del centre. A l’expedient s’estableixen els fets, i la responsabilitat de l’alumnat implicat, 

i es proposa la sanció així com, si escau, les activitats d’utilitat social per al centre i, en el seu 

cas, l’import de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat 

afectats per l’actuació que se sanciona. 

 

 

Secció 4. Prescripcions (art. 25.5 Decret 102/2010) 

 

Les faltes i sancions a què es refereix aquest capítol prescriuen, respectivament, als 

tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 

 

 

Secció 5. Graduació de les sancions. Criteris  (art.24.3 i 4 Decret 102/2010) 

 

Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a 

l’article 37.1 de la Llei d’educació, s’han de tenir en compte els criteris següents: 

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

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

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

de la resta de l’alumnat. 
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d) L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la 

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

manera compartida. 

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

La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

 

En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l’article 37.1 de la Llei d’educació 

s’han de considerar especialment greus, i les mesures sancionadores s’han d’acordar de 

manera proporcionada a aquesta especial gravetat, quan impliquin discriminació per raó de 

gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra circumstància personal o social de terceres 

persones que resultin afectades per l’actuació a corregir. 

 

 

Secció 6. Garanties i procediment en la correcció d e les faltes  (art.24.3 i 4 Decret 102/2010) 

 

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

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

actuacions d’instrucció que es considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de 

resolució, l’instructor o instructora de l’expedient ha d’escoltar l’alumnat afectat, i també els 

progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de l’expedient completat fins a la proposta de 

resolució provisional per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que a 

l’expedient s’estableix i es proposa o hi puguin formular al·legacions. El termini per realitzar el 

tràmit de vista de l’expedient, de la realització del qual n’ha de quedar constància escrita, és de 

cinc dies lectius i el termini per formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més. 

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

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

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

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

que incoa l’expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència al centre. Altrament, 

l’alumne/a haurà d’assistir al centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el 

seu grup mentre duri la suspensió provisional d’assistència a classe. En tot cas, en la 

suspensió provisional d’assistència a classe, que s’ha de considerar a compte de la sanció, 

s’han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període. 

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

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

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



37 
 

serveis territorials corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar 

periòdicament el consell escolar dels expedients que s’han resolt.  

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

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

l’acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s’obtingui aquest acord, la resolució que 

imposa la sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit.  

La sanció d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes 

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

d’Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar 

directament la nova escolarització de l’alumnat en qüestió. 

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

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

immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica 

directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta 

comesa i de l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a i, en els i les menors d’edat, del 

seu pare, mare o tutor o tutora legal. 

 

 

CAPÍTOL 4. Règim disciplinari de l’alumnat.  Conductes perjudicials per a la convivència en el 

centre. 

 

Secció 1. Conductes contràries a les normes de conv ivència del centre  
(Article 33; DECRET 279/2006, de 4 de juliol) 

 

S’han de considerar conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents: 

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

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

escolar. 

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

centre. 

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

escolar. 

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

material d’aquest o del de la comunitat escolar. 

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

escolar, que no constitueixi falta greument perjudicial per a la convivència. 
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Secció 2. Mesures correctores i sancionadores  (Article 34; DECRET 279/2006, de 4 de juliol) 

 

Les mesures correctores que es preveuen són les següents: 

a) Amonestació oral. 

b) Compareixença immediata davant del o la cap d’estudis o del director o la directora del 

centre. 

c) Privació del temps d’esbarjo. 

d) Amonestació escrita. 

e) Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no lectiu, i/o la 

reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres 

de la comunitat educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un 

període superior a dues setmanes. 

f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre 

per un període màxim d’un mes. 

g) Canvi de grup o classe de l’alumne o de l’alumna per un període màxim de quinze dies. 

h) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a 

cinc dies lectius. Durant la impartició d’aquestes classes l’alumne o l’alumna ha de 

romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. 

 

La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres d), e), f), g) i h) s’han de 

comunicar formalment als pares dels alumnes i les alumnes. 

 

 

 

Secció 3. Competència per aplicar mesures corrector es (Article  35; DECRET 279/2006, de 4 de juliol) 

 

L’aplicació de les mesures correctores detallades en la secció anterior correspon a: 

a) Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l’alumne o l’alumna, en el supòsit 

de les mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) de la secció anterior. 

b) La persona tutora, la persona cap d’estudis, el director o la directora del centre, escoltat 

l’alumnat, en el supòsit de la mesura correctora prevista a la lletra d) de la secció anterior. 

c) El director o la directora del centre, o la persona cap d’estudis per delegació d’aquest, el 

tutor del curs i la comissió de convivència, escoltat l’alumne o l’alumna, en el supòsit de 

les mesures correctores previstes a les lletres e), f), g) i h) de la secció anterior. 
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Secció 4. Circumstàncies atenuants i agreujants (Article  31; DECRET 279/2006, de 4 de juliol) 

 

Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, s’han de tenir en compte 

les següents circumstàncies: 

a) Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de 

l’alumnat: 

b) El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 

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

el centre. 

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

desenvolupament de les activitats del centre. 

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

f) La falta d’intencionalitat. 

g) La voluntat d’establir un procés de mediació escolar. 

 

S’han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de 

l’alumnat: 

a) Que l’acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la 

comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra 

circumstància personal o social. 

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

als incorporats recentment al centre. 

c) La premeditació i la reiteració. 

d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 

 

Secció 5. Faltes d’assistència a classe i puntualit at. Mesures correctores  

 

 L’assistència a classe per part dels alumnes és obligatòria. Des de la tutoria es portarà 

control sobre les faltes d’assistència dels alumnes a l’escola. Quan el nombre de faltes 

d’assistència, justificades o injustificades, sigui rellevant, el tutor o tutora de l’alumne es posarà 

en contacte amb la família. Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament 

absentista, s’actuarà d’acord amb el que marca la Secció 8, CAPITOL 1, TITOL VII d’aquestes 

Normes d’organització i funcionament.  
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 Les faltes injustificades de puntualitat son considerades conductes contràries a les 

normes de convivència del centre, i per tant podran ser aplicades les següents mesures 

correctores d’entre les que fixen aquestes Normes d’organització i funcionament: 

a) Privació del temps d’esbarjo. 

b) Amonestació escrita. 

c) Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no lectiu,  

d) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del 

centre per un període màxim d’un mes. 
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TÍTOL VI. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS   

DE LA COMUNITAT ESCOLAR  

 

CAPÍTOL 1. Qüestions generals 

 

Les famílies seran informats periòdicament sobre l’evolució escolar dels alumnes. Es 

celebrarà una reunió amb les famílies a l’inici de l’escolaritat per explicar el projecte d’escola. 

Des de la tutoria es farà un seguiment de l’alumne i el tutor/-a s’encarregarà de transmetre 

aquesta informació cada cop que ho consideri necessari, quan ho demandi la família, i com a 

mínim un cop durant el curs escolar. 

Per la comunicació diària les famílies i el tutor/-a faran servir l’agenda escolar (primària) 

o la llibreta viatgera (educació infantil). Les famílies han de revisar-les diàriament, per tal d’estar 

al dia de les possibles informacions o incidències. 

 El Full de la Nevera, de periodicitat mensual, té també funció informativa per les 

famílies. En ell es recullen les dates i activitats significades, així com altres informacions 

d’interès (pagaments, activitats de l’AMPA, activitats de poble, etc.) 

 Les noves tecnologies també tenen un paper important pel que fa a la interacció amb 

les famílies, ja que els blocs d’escola seran una eina més per mantenir la comunicació habitual. 

 

 

CAPÍTOL 2. Drets de les famílies 

 

Els pares, mares o tutors del alumnes tindran els següents drets: 

a) Rebre informació sobre:  

- el projecte educatiu 

- el caràcter propi del centre 

- Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té 

- La carta de compromís educatiu, i la corresponsabilització que comporta per 

a les famílies 

- Les normes d’organització i funcionament del centre 

- La programació general anual del centre 

- Les beques i els ajuts a l’estudi 

b) Rebre informació sobre l’evolució educativa de llurs fills 

c) Participar en la gestió educativa de conformitat amb la legislació del curs, sense cap 

marginació per creences, raça o religió. 

d) Ser atesos pel professorat en els horaris fixats en la programació anual de centre. 
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e) Assistir a les reunions convocades segons la Programació anual del centre. 

f) Pertànyer a l'associació de pares d'alumnes segons els seus reglaments específics. 

g) Escollir i ser escollit membre del Consell Escolar o d'altres òrgans amb 

representació dels pares. 

 

 

CAPÍTOL 3. Deures de les famílies 

 

Els pares, mares o tutors dels alumnes tenen els següents deures: 

a) Acceptar els objectius i els principis expressats al Projecte Educatiu de l'escola i la 

normativa recollida en aquest reglament. 

b) Col·laborar amb el professorat i altres òrgans educatius per al millor 

desenvolupament de les activitats de l'escola. 

c) Desenvolupar en els seus fills/es actituds favorables a l'escola. 

d) Assistir a les convocatòries individuals o col·lectives dels professors, o altres òrgans 

del col·legi, per tractar els assumptes relacionats amb la conducta o rendiment dels 

seus fills. 

e) Vigilar la neteja personal i el vestit adequat del seu fill/a. 

f) Comunicar a l'escola si el seu fill pateix malalties infecto-contagioses i parasitàries. 

Evitar de tenir contacte amb els companys de l'escola fins haver finalitzat el 

tractament. 

g) Comunicar al centre sobre les possibles deficiències o alteracions psíquiques i/o 

físiques del seu fill/a. 

h) Conèixer i complir els acords presos pels òrgans col·legiats del centre a través dels 

seus representants. 

i) Vetllar per la puntualitat i assistència del seu fill/a a l'escola. 

j) Justificar adequadament les absències a classe, retards, sortides abans d'hora dels 

seus fills/es davant del seu tutor/a de classe. 

k) Facilitar als seus fills/es els mitjans adients per portar a terme les activitats 

indicades pel professorat 

 

 

CAPÍTOL 4. Associacions de mares i pares d'alumnes (AMPAs) 

 

 Els pares dels alumnes tenen garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu. En el 

centre podran existir associacions de pares d'alumnes integrades per pares o tutors d'aquells. 

Les associacions de pares d'alumnes assumiran, entre d'altres, les següents finalitats: 
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a) Assistir els pares o tutors en tot allò que concerneixi a l'educació de llurs fills. 

b) Col·laborar en les activitats educatives del Centre. 

c) Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del Centre. 

d) Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els Consells 

escolars. 

e) Promoure activitats de formació de pares. 

f) Totes aquelles que reglamentàriament li siguin donades per la normativa 

d'associacions de pares. 

 

L’AMPA del Pont de l’Arcada treballa de manera coordinada amb la direcció del centre. 

Per tal de poder dur a terme aquesta coordinació, es reunirà un cop al mes amb la direcció. 

L'AMPA podrà utilitzar les instal·lacions del centre necessàries per al desenvolupament 

de les activitats extraescolars planificades i aprovades pel Consell Escolar, sempre i quan hi 

hagi un adult que se'n faci responsable. 

Les associacions de pares seran responsables de les accions derivades de la realització 

de les seves activitats, així com de l'abonament de les despeses.  

La utilització dels locals del Centre en activitats no integrades a la vida escolar, 

requerirà la prèvia comunicació de la junta directiva de l'associació a l'Ajuntament de la localitat 

que serà el que aprovarà aquesta utilització. 

 

 

CAPÍTOL 5. Carta de compromís educatiu 

 

La Carta de compromís educatiu va ser aprovada en el curs 2010 – 2011, seguint les 

instruccions del Departament d’ensenyament S’elaborà entenent que les funcions educadores 

de la família i del professorat són complementàries i requereixen el compromís mutu per 

aconseguir l’objectiu de formar persones autònomes, responsables i actives en la societat. 

El compromís establert entre escola i famílies es signarà a  l’inici de l’escolaritat en 

l’etapa d’educació Infantil i es renovarà a l’inici de l’escolaritat de l’etapa de Primària, o en el 

moment en què un alumne arribi nou a l’escola. 
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TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE  

 

CAPÍTOL 1. Aspectes generals 

 

Secció 1. Entrades i sortides del centre  

 

Els encarregats d’obrir i tancar les portes a les hores d’entrada i sortida del centre son 

els alumnes de 6è que tenen encarregada la funció de conserges.  

Cinc minuts després de l’hora d’entrada i sortida es tancaran les portes. L'alumne que 

arribi amb més de cinc minuts de retard haurà de trucar al timbre i justificar el seu retard. 

L'entrada i sortida al recinte escolar serà: 

a) Educació infantil: per la porta de la reixa annexa al mòdul d’EI. 

b) Cicle Inicial i Cicle mitjà: per la reixa del pati de sorra. 

c) Cicle Superior: per la porta principal del centre. 

  

Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial seran entregats als seus pares, tutors o a 

la persona que els pares hagin autoritzat prèviament de forma escrita. Els alumnes de Cicle 

Mitjà i Cicle Superior sortiran sols de l’escola. Només amb l’autorització escrita i expressa de la 

família de l’alumne es podran canviar aquests criteris generals. 

Una vegada dins el recinte escolar no està permesa la sortida per cap motiu si no venen 

els pares o tutors a buscar el nen. Cal que ho comuniquin al mestre tutor mitjançant l'agenda. 

A les hores de sortida els alumnes hauran d'abandonar el centre excepte aquells que 

quedin sota la vigilància del tutor o els que utilitzen el servei de menjador. Els pares, mares o 

tutors han de recollir els alumnes a l’hora de sortida i no més tard. 

L’horari màxim de recollida dels alumnes serà deu minuts després de l’hora de 

finalització de les classes, concretament: 

- a les 12:40h al migdia 

- a les 16:40h a la tarda. 

 

Quan els responsables legals no recullin l'alumne a l'hora de sortida, es localitzarà a la 

família i cas de no trobar-se es comunicarà als Mossos d'Esquadra, per a que resti sota la seva 

custodia, fins la recollida per part dels responsables. En casos reiteratius es farà un seguiment 

des de direcció i es comunicarà als serveis socials corresponents. 

Durant les entrades i sortides de l’escola, un mestre (a ser possible de l’equip directiu) 

restarà a l’entrada de l’escola i vetllarà per la correcta entrada o sortida del recinte escolar. 
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Secció 2. Activitats complementàries i extraescolar s 

 

Les associacions de pares d'alumnes podran organitzar activitats complementàries a les 

docents, fora de l'horari escolar, així com realitzar les seves reunions i assemblees. 

Haurà de notificar a la direcció l'horari d'aquestes activitats, així com els espais i 

materials del Centre que empraran i les persones responsables de les activitats. L’AMPA serà 

sempre responsable de les activitats i el personal contractat per dur-les a terme. 

El material del Centre que hom utilitzi tant en les activitats d'aula com de fora d'aula 

haurà de retornar-se al seu lloc. 

 

 

Secció 3. Vigilància de l’esbarjo  

 

La vigilància de l’esbarjo la duran a terme els i les mestres. L’horari de vigilàncies 

l’establirà el/la Cap d’Estudis al principi de curs, repartint els mestres entre els diferents dies de 

la setmana i els diferents espais a vigilar, intentant fer un repartiment equitatiu entre tot el 

claustre dels professors, d’acord amb els criteris pedagògics que consideri més adequats. 

 

 

Secció 4. De les absències  

 

El professorat està obligat a complir l'horari i el calendari d'activitats establert en la 

programació general del centre i a assistir als claustres, a les reunions de cicle i altres reunions 

extraordinàries no previstes en la programació general del centre i que siguin degudament 

convocades per la direcció, coordinadors de cicle o responsables de comissions. 

Totes les absències es comunicaran , amb el màxim d'antelació que sigui possible a la 

Direcció per tal que les classes puguin ser degudament ateses. 

També es deixarà un pla de treball a l'aula. Una vegada reincorporat al lloc de treball es 

presentarà el corresponent justificant. 

Les faltes d'assistència son justificades quan hi ha llicència o permís. Aquestes 

llicències i permisos es concediran en funció de la normativa del curs escolar que estigui vigent. 

En casos de llicencia i permís no cobertes pel Departament les classes quedaran ateses 

de la següent manera:  

a) El primer criteri a fer servir serà que assumirà el grup paral·lel. En el cas que es 

sobrepassi la ràtio alumne/mestre (1/28) es distribuiran els alumnes segons els 

següents criteris. 
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b) Primària: si falta un mestre els alumnes es repartiran entre les altres classes de 

primària. Hauran de portar feina autònoma, que elaboraran els tutors a principi de 

curs, per quan aquesta es requereixi. 

c) Infantil: si falta un mestre els mestres del cicle es faran càrrec dels alumnes de EI3 i 

EI4. Els alumnes de EI5 es repartiran entre les aules de Cicle Inicial. 

d) Tant a Educació Infantil com a primària, si falta més d’un mestre, la distribució dels 

alumnes i/o dels mestres disponibles es farà a criteri de la direcció. 

 

 

Secció 5. Horaris del centre  

 

Els horaris del centre seran aquells que determini el Consell Escolar per a  cadascun 

dels cursos escolars, d’acord amb la normativa vigent dictada pel Departament d’Ensenyament. 

 

 

Secció 6. Altres espais d’us comú  

 

 Considerem espais d’us comú la pista poliesportiva municipal i la sala polivalent del 

Centre Cívic, ja que es tracta de dos espais propers i molt utilitzats en les activitats escolars. 

 La pista poliesportiva municipal serà d’ús escolar durant les hores lectives i de servei de 

menjador, sempre que l’Ajuntament del municipi en cedeixi l’ús. 

 La sala polivalent del Centre Cívic podrà ser utilitzada com a espai per a realitzar 

activitats en horari lectiu, sempre que se’n faci la reserva pertinent i l’Ajuntament del municipi 

en cedeixi l’ús. 

 Aquestes NOFC tenen vigència en qualsevol lloc o edifici on es desplaci la comunitat 

escolar en la seva totalitat o en grups aïllats, i per tant també en aquests espais d’ús comú. 

 

 

Secció 7. Utilització dels recursos materials  

 

L’escola Pont de l’Arcada té un projecte de material socialitzat que regeix la utilització 

dels recursos materials de l’escola. Tot el material que necessiten els alumnes per dur a terme 

la seva tasca d’estudi en horari lectiu està inclòs dintre d’aquest projecte. 

La gestió del pressupost destinat al projecte de material socialitzat va a càrrec de 

l’AMPA del Pont de l’Arcada, conjuntament amb la direcció del centre. Els pares, mares o tutors 

dels alumnes hauran de contribuir en aquest projecte, per tal que els alumnes tinguin accés a 
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tot el material escolar. En cas que els pare, mare o tutor d’algun dels alumnes no puguin fer la 

contribució corresponent a l’inici del curs s’actuarà de la següent manera: 

a) es facilitarà el pagament en quotes fraccionades 

b) en cas de no fer-se efectius els pagaments, no es donarà als alumnes material nou 

fins fer-se efectius els pagaments. El material que se’ls entregarà serà material usat 

i aprofitable per poder dur a terme les tasques escolars.  

c) en cas que es generi algun altre conflicte, serà el Consell Escolar qui s’encarregarà 

de buscar la solució més adient. 

 

Els alumnes hauran de tractar el material amb respecte, tenint present l’ús compartit 

dels recursos que fan tots els cicles de l’escola.  

El deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, així com els 

materials comuns suposarà una conducta perjudicial per a la convivència en el centre, i per tant 

podrà ser sancionada. El material que es faci malbé intencionalment serà reposat o s’abonarà 

l'import del mateix. 

 

 

Secció 8. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat   

a la sortida del centre  

 

La recollida de l’alumnat a la sortida del centre no haurà de fer-se més tard de 10 minuts 

després de l’hora de sortida establerta. En el cas que els alumnes hagin d’esperar les persones 

encarregades de recollir-les, ho podran fer dins les dependències de l’escola. 

L’horari màxim de recollida dels alumnes serà deu minuts després de l’hora de 

finalització de les classes, concretament a les 12:40h al migdia i a les 16:40h a la tarda. 

Quan es produeixi un retard fora dels marges establerts en la recollida de l’alumnat un 

cop acabat l’horari escolar el mestre/a o tutor/a procurarà contactar amb la família. Un cop 

esgotats sense efecte els intents de comunicació amb la família, la persona que fins en aquell 

moment hagi estat encarregat de l’alumne/a comunicarà telefònicament la situació als Mossos 

d'Esquadra i acordarà amb ells la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia. 

Les persones que es faran càrrec dels alumnes un cop se superi el temps fixat per a la 

recollida seran els membres de l’Equip Directiu. 

La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, en la mesura en què 

comporten una manca d’assumpció de les responsabilitats en custòdia dels menors que els 

correspon, comportarà que la direcció del centre comuniqui per escrit la situació als serveis 

socials del municipi. D’aquesta comunicació en quedarà còpia arxivada al centre. El control de 

freqüència d’aquests fets correspon al mestre/a tutor/a de l’alumne. 



48 
 

En el cas que no hi hagi solució efectiva a la reiteració de recollides tardanes després de 

la comunicació als serveis socials del municipi, la direcció del col·legi n’informarà a la direcció 

dels Serveis Territorials corresponents. 

 

 

Secció 9. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat  

 

Quan es produeixi un cas d’absentisme escolar en l’Etapa de Primària o en el segon 

cicle d’Educació Infantil, el mestre/a tutor/a de l’alumne es posarà en contacte amb els seus 

pares o tutors legals per tal d’assabentar-los de la situació i recordar-los les obligacions que 

tenen de vetllar per la correcta escolarització dels seus fills per tal d’evitar llacunes 

irrecuperables en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge 

Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament absentista, la 

direcció del centre realitzarà les actuacions següents en la mesura que siguin necessàries: 

a) Enviar escrit a la família recordant-los les obligacions envers els seus fills. Una còpia 

s'arxivarà en el centre. 

b) Comunicar per escrit la situació als serveis socials del municipi. Una còpia s’arxivarà en 

el centre. 

c) Comunicar per escrit la situació a la Inspecció Educativa, o bé a la direcció dels Serveis 

Territorials. 

 

Qualsevol falta d´assistència a classe ha de ser justificada al professor tutor. En tot cas, les 

faltes injustificades d’assistència a classe podran ser considerades, d’acord amb el Decret que 

regula els drets i deures dels alumnes, com a conductes contràries a les normes de 

convivència del centre, i podran ser objecte de totes les mesures correctores que es 

contemplen a tal efecte en l’esmentat Decret regulador dels drets i deures dels alumnes. 

 

 

Secció 10. Admissió d'alumnes malalts i dels accide nts  

 

Si un alumne té febre o una malaltia infecto contagiosa es localitzaran els pares perquè 

se’n facin càrrec. 

En el cas que algun alumne pateixi un accident durant el temps en què es troba sota la 

tutela de l'escola, rebrà les primeres cures al centre. Si es considera necessària la intervenció 

de personal especialitzat se’ls avisarà i també als pares perquè se'n facin càrrec. En cas de no 

localitzar-los se'n farà càrrec el professor tutor/a o altre personal del centre per encàrrec de la 

direcció. 
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En cas que la urgència ho requereixi i no es pugui comptar amb el personal 

especialitzat, en compliment del deure d’assistència, el trasllat s’efectuarà per dos 

professors/es o persones adultes. 

Si un alumne necessita prendre una medicació en horari escolar, s'ha de portar una 

autorització signada per part del pare/mare, adjuntant la prescripció mèdica corresponent i les 

indicacions d'ús. 

 

Secció 11. Seguretat, higiene i salut  

 

 Els pares, mares o tutors son responsables de la higiene i salut dels alumnes. En cas 

que des de l’escola es detectin deficiències pel que fa a la higiene o la salut dels alumnes, es 

comunicarà a les famílies. 

 Un cop feta l’apreciació a les famílies, si la higiene personal o la salut del alumne/a en 

qüestió no millora, es notificarà als Serveis Socials del municipi. D’aquesta comunicació en 

quedarà còpia arxivada al centre. 

 

Secció 12. Sortides  

 

La programació de les activitats que hagin de ser realitzades fora del recinte escolar 

s'haurà d'incloure a la programació general del centre i ser aprovades pel Consell Escolar. 

Les visites i/o excursions estaran degudament programades, s’informarà els pares dels 

alumnes afectats, els quals hauran de signar la corresponent autorització d'assistència dels 

seus fills, sense la qual no hi podran assistir. 

Les sortides es faran amb un mínim de dos acompanyants, un dels quals haurà de ser 

necessàriament mestre/a, llevat d’aquelles en què el consell escolar del centre determini altres 

condicions que exigeixin una proporció superior. 

En les sortides es respectaran les ràtios alumnes/mestres establertes al respecte en la 

normativa: 
“Instruccions començament de curs 2006-2007: cicle parvulari, 10/1; cicle inicial i cicle mitjà, 12/1; cicle superior, 

18/1. En cas que les activitats es perllonguin més d’un dia, les relacions proposades són: cicle de parvulari, 8/1; 

cicle inicial i mitjà, 12/1; cicle superior, 18/1.” 
 

Els preus de les sortides s’ajustaran per tal que es puguin fer ingressos en caixer 

automàtic. No s’acceptaran pagaments en efectiu. Tots els pagaments s’hauran de fer per 

ingrés en caixer. Els tutors tindran constància de l’ingrés quan rebin el justificant de l’alumne. 

Els alumnes que no hagin entregat al tutor/-a el justificant de d’ingrés amb NOM I 

COGNOM el dia de la sortida, no podran assistir-hi i es quedaran a l’escola. 
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CAPÍTOL 2. De les queixes i reclamacions 

 

Secció 1. Actuacions en cas de queixes sobre la pre stació de servei que qüestionin 

l’exercici professional del personal del centre  

 

El procediment per tractar les queixes o denúncies de l’alumnat, pares i mares, 

professorat o altres treballadors del centre que puguin qüestionar o referir-se a l’actuació 

professional d’un docent o d’un altre treballador del centre en l’exercici de les seves funcions, 

s’ajustarà al protocol següent: 

 

Presentació i contingut de l’escrit de queixa o denúncia 

Les queixes o denúncies es presentaran per escrit al registre d’entrada del centre, 

adreçat a la direcció i hauran de contenir:  

a) Identificació de la persona o persones que el presenten 

b) Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible (amb 

especificació dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui 

presenta la queixa creu que s’ha produït per acció o omissió del professor o d’un 

altre treballador del centre a què es refereixen) 

c) L’escrit anirà acompanyat, si és possible, de totes les dades, documents i altres 

elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es faci referència. 

d) Data i signatura 

 

Actuació de la direcció del centre 

a) Rebre la documentació i estudiar-la; 

b) Directament, o a través d'altres òrgans del centre si escau, obtenir indicis i sempre 

que sigui possible fer comprovacions per arribar a evidències sobre l’ajustament 

dels fets exposats a la realitat; 

c) Traslladar còpia de l'escrit de queixa rebut al professor o treballador afectat, i 

demanar-li un informe escrit precís sobre els fets objecte de la queixa, així com 

l’aportació de la documentació probatòria que consideri oportuna. L’informe escrit es 

podrà substituir per una declaració verbal de la persona afectada que es recollirà per 

escrit en el mateix moment que la formuli, es datarà i la signarà, com a mínim, la 

persona afectada. En tot cas, es respectarà el dret d’audiència de l’interessat; 

d) Estudiar el tema amb la informació recollida i, si ho considera oportú, demanar 

l’opinió d’òrgans de govern i/o de participació del centre sobre el fons de la qüestió; 

e) Dur a terme totes les actuacions d'informació, d'assessorament, de correcció i, si fa 

al cas, d'aplicació dels procediments de mediació, en el marc de les funcions que la 
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direcció té atribuïdes com a representant de l’Administració en el centre, 

concretament les de vetllar pel compliment de la normativa i exercir la prefectura del 

personal que hi té adscrit; 

f) Contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb constància de recepció, 

comunicant-los la solució a què s'ha arribat o, si escau, la desestimació motivada de 

la queixa. Com a mínim, es contestarà al primer signant de la denúncia, i es farà 

constar en l'escrit de resposta informació sobre quin és el següent nivell al qual 

poden acudir si no queden satisfets per la resolució adoptada (o les actuacions 

empreses) per la direcció del centre. 

g) En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la queixa, s’haurà 

d’abstenir i, en el seu lloc, ho farà el cap d’estudis.  

 

Actuacions posteriors i arxivament de la documentació 

 Conclosa l’actuació de la direcció, es podrà informar la direcció dels Serveis Territorials 

de la incidència produïda i la solució que se li ha donat. 

En tot cas, la documentació generada quedarà arxivada, en original o còpies 

autenticades, a la direcció o la secretaria del centre, a disposició de la Inspecció d'Educació. 

 

 

CAPÍTOL 3. Serveis escolars 

 

Secció 1. Servei de menjador  

 

L’escola ofereix a tots els alumnes del centre el servei de menjador. Tots els alumnes 

matriculats al centre tenen dret a fer ús del servei de menjador. Els alumnes podran utilitzar el 

menjador de manera continuada, o bé de manera esporàdica avisant al centre puntualment. 

Greus i/o repetits problemes de conducta, o bé la manca d'autonomia personal d'algun 

alumne, podria fer que el centre s'hagués de replantejar la seva admissió i/o permanència en 

l’ús del servei si no comptés amb la necessària assistència de personal auxiliar. 

Tots els alumnes que utilitzin el servei de menjador hauran de respectar el personal 

encarregat del funcionament del servei. 

Els alumnes s’atendran a les normes d'higiene i d’ordre establertes. 

Els alumnes de menjador no podran abandonar el recinte escolar. 
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Secció 3. Servei d’acollida  

 

El servei d’acollida d’alumnes fora dels horaris lectius de l’escola està gestionat per 

l’AMPA. Les condicions, horaris i preus del servei seran per tant fixats per l’Associació de 

mares i pares de l’escola. 

 

 

 

CAPÍTOL 4. Gestió econòmica 

 

La gestió econòmica dels comptes lligats a l’activitat escolar es farà de manera 

coordinada entre l’Equip Directiu de l’escola i l’Associació de Mares i Pares, quedant 

distribuïdes les tasques de la següent manera: 

És competència de l’AMPA la gestió del compte de MATERIAL ESCOLAR, vinculat al 

projecte de material socialitzat de l’escola. L’AMPA autogestionarà les aportacions de les 

famílies i es farà càrrec del pagament de les factures als proveïdors. Les comandes de material 

es faran a petició del claustre de professors, d’acord amb les necessitats dels alumnes. 

És competència del secretari i la direcció del centre la gestió dels comptes lligats al 

Departament d’Ensenyament, que seran  revisats i aprovats pels membres del Consell Escolar. 

 És competència del secretari i la direcció del centre la contractació, cobrament a les 

famílies i pagament de les factures relacionades amb les SORTIDES i COLÒNIES escolars. 

Les coordinacions entre AMPA i Equip Directiu per gestions conjuntes d’aquests comptes es 

faran en horari lectiu. 

L'import anual del material escolar ha de quedar liquidat durant el curs vigent, ja sigui 

amb un pagament únic a l'inici de curs o amb quotes pactades amb la secretària de l’escola. En 

cas d'haver-hi imports pendents l'ordre de prioritat de pagament de les despeses per curs i 

alumne/a serà: 

1r. - Material escolar 

2n. - Sortides i colònies 

Mentre quedin imports pendents de pagament, tots els ingressos es destinaran a saldar 

el deute i no es destinarà cap quantitat rebuda a pagar altres activitats programades. 
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CAPÍTOL 5. Gestió acadèmica i administrativa 

 

Secció 1. De la documentació acadèmic-administrativ a 

 

Els centres dels quals és titular el Departament d’Ensenyament utilitzen el programari 

SAGA (Sistema d’Administració i Gestió Acadèmica) i Esfer@ per a la gestió acadèmico-

administrativa. 

 El centre vetllarà per la correcta gestió de tota la documentació acadèmico-

administrativa de les persones membres de la comunitat escolar.  

 

 

Secció 2. Altra documentació  

 

L’Equip Directiu, els membres del claustre, el personal d’administració i serveis i en 

general tots els membres de la comunitat escolar, faran  un correcte us de la documentació a la 

que tenen accés, vetllant per la privacitat de les persones i el respecte als drets individuals. 

 

 

 

 

CAPÍTOL 6. Del personal d'administració i serveis  

 

Amb caràcter general i si les determina la direcció del centre per raó de les necessitats i 

característiques d’aquest, les funcions i tasques concretes del personal, són les següents 

funcions: 

a) Gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes. 

b) Gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, expedients 

acadèmics, títols, beques i ajuts, certificats, diligències, etc. 

c) Gestió administrativa i tramitació dels assumptes propis del centre. 

 

 

Aquestes funcions comporten les tasques següents: 

a) Arxiu i classificació de la documentació del centre. 

b) Despatx de la correspondència: recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, 

franqueig, etc. 

c) Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistats i relacions. 
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d) Gestió informàtica de dades; domini de l’aplicació informàtica corresponent (SAGA, 

ESFER@ o altres). 

e) Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria 

administrativa del centre. 

f) Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal: 

baixes, permisos, etc. 

g) Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast: 

disposicions, comunicats, etc. 
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DISPOSICIONS FINALS  

 

Primera - Queden derogades totes les normes i/o circulars que hagin estat acordades amb 

anterioritat i que s’oposin a l’establert en les presents NOFC 

 

Segona - Sota la supervisió de l’equip directiu del centre es podran elaborar manuals de 

funcions, descriptors de llocs de treball, concrecions i/o matisacions d’aspectes regulats en 

aquestes NOFC, sempre que no contradiguin el seu contingut. 

 

Tercera - Aquestes NOFC entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell Escolar 

del Centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olesa de Bonesvalls, 6 de novembre de 2019 

 

Clara Ponce Agüera 

 

 

 

Directora del Centre i presidenta del Consell Escolar 

 

 

 

 

 

 


