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NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE 

1. PLANTEJAMENTS INSTITUCIONALS. APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC 
D’acord amb la normativa els plantejaments institucionals de l’escola Xarau 
quedaran definits en els següents documents. 

1.1 PEC 
        Recull els plantejaments a llarg termini. 
        A la nostra escola inclou entre d’altres:  

1.1.1 Caràcter propi. 

1.1.2 Trets d’identitat del centre. Principis que fonamenten el nostre     projecte 
educatiu. 

1.1.3 Projecte lingüístic de centre. 
1.1.4 Valors i objectius per l’aprenentatge de la convivència.  
1.1.5 Carta de compromís. 
1.1.6 Prioritats i plantejaments educatius i curriculars. 
1.1.7 Principis d’inclusió educativa. 
1.1.8 Criteris d’organització pedagògica. 
1.1.9 Revisió i actualització del PEC.  
1.1.10 Tots els projectes actius estaran definits a les NOFC. 

1.2 NOFC 
Recull les normes d’organització i funcionament del centre actualitzades. 

1.3 PROJECTE DE DIRECCIÓ 
Tenint en compte el PEC, el projecte de direcció recull les estratègies 
prioritzades per aconseguir els objectius a mig termini. 

1.4 PLA ANUAL I MEMÒRIA 
A partir de les estratègies del Projecte de Direcció el Pla Anual determina les 
actuacions anuals. 
La Memòria avalua el compliment del Pla Anual. És el document en el qual es 
basarà la direcció per fer el retiment de comptes al Consell Escolar. 

1.5 APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DELS PLANTEJAMENTS 
INSTITUCIONALS 

1.5.1 PEC 
Es farà una revisió cada 4 anys, previ a la finalització del mandat.  
Igualment es poden fer modificacions parcials sempre que la comunitat 
educativa a través del Consell Escolar o la direcció, ho considerin oportú. 
El Consell Escolar aprova cada modificació total o parcial que es faci del PEC. 
Procediment: 

 Presentació de propostes a l’ED. 

 Discussió i debat a la comissió pedagògica. 

 Elaboració d’una proposta de canvi si escau. 

 Presentació i debat per cicles.  

http://www.escolaxarau.cat/wp-content/uploads/2016/04/PEC-XARAU-13-14.pdf
http://www.escolaxarau.cat/wp-content/uploads/2016/03/PROJECTE-DE-DIRECCIÓ-14-18.pdf
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 Recull de les opinions i valoracions dels cicles per part de la comissió.  

 Elaboració de la proposta definitiva per part de la comissió. 

 Presentació i aprovació en Consell Escolar. 

1.5.2 NOFC 
És un document obert i per tant es pot modificar i ampliar en qualsevol 
moment del curs. 

 Presentació de propostes a  l’ED. 

 Elaboració d’una proposta de canvi si escau per part de l’ED. 

 Presentació a l’equip de coordinació. 

 Presentació i aprovació en Consell Escolar. 

1.5.3 Projecte de direcció 

1.5.4 Pla Anual i Memòria 
 Procediment: 

 Anàlisi i valoració de: 
Resultats acadèmics 
Resultats de cohesió 
Resultats d’organització 

 Anàlisi i valoració del compliment del Pla Anual: 
Consolidació, continuïtat, reformulació o extinció. 

 Propostes de millora 

2 COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR 

2.1 QÜESTIONS GENERALS 
L’escola Xarau és una escola acollidora i com a tal respectuosa amb els drets i 
deures de tots els membres de la comunitat educativa. 

2.2 CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU (article 20 de la llei 12/2009, del 10 de juliol) 
La finalitat de la carta de compromís és potenciar la comunicació, la participació, la 
implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies en 
l’educació d’infants i joves. Amb el compromís formalitzat de la família i el centre 
es pretén potenciar la complicitat educativa i garantir un entorn de convivència en 

el marc del projecte educatiu. 
 

El Consell Escolar del Centre va aprovar la carta de compromís educatiu el  de   de 
2011. 

S’informa a totes les famílies del centre del contingut de la carta a les reunions 
amb les famílies d’inici de curs i es signen per ambdues parts a l’inici de 
l’escolarització. 

Les famílies dels alumnes que es vagin incorporant al centre, hauran de signar la 
carta després que la direcció del centre les informi dels seu contingut. 
La carta es signarà un cop al llarg de l’escolaritat tret que s’incloguin compromisos 
específics addicionals.  

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=480169&language=ca_ES&action=fitxa
http://www.escolaxarau.cat/wp-content/uploads/2016/03/Carta-de-compromís.pdf
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Les cartes de compromís seran signades per la direcció del centre i les famílies i és 
lliurarà una còpia. (especificació per part dels tutors/es segons les necessitats de 
l’alumnat?) 

2.3 COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ AMB LES FAMÍLIES (Article 25 de la llei 12/2009, 
del 10 de juliol) 

 
Informació a les famílies 
Finals de juny: reunió amb les noves famílies que al setembre portaran per primera 
vegada les seves criatures a l’escola, on es donarà informació sobre els horaris, 
adaptació i menjador escolar. 
Setembre:  

 Abans d’iniciar el curs, acollida dels nens i nenes de 3 anys i de totes 
aquelles criatures que comencen per primera vegada a la nostra escola.  

       Setembre-Octubre:  

 Reunió de les famílies amb els i les tutors/es de la seva classe, on es donarà 
informació d’aquells aspectes més rellevants. 

       Novembre: 

 Reunió de les famílies amb la tutora d’EI 3 anys, on es mostrarà el dia a 
dia de l’escola.  

       Alumnes que s’incorporen al llarg del curs:  

 Entrevista amb la direcció on s’explica el funcionament del centre, es 
mostren els espais  i  s’acorda el dia d’inici per donar temps a preparar 
l’acollida a l’aula (mestre-alumnes).  

 Entrevista amb el/la tutor/a la primera setmana. 
 
De totes les entrevistes n’ha de quedar constància escrita a l’arxiu de 
documentació de cada alumne. 
 
Les informacions d’activitats de caire general són distribuïdes mitjançant: 

 Circulars repartides entre els propis alumnes. 

 Anotacions a l’agenda de les criatures (CM i CS). 

 Anotacions a la llibreta viatgera (CI). 

 Web de l’escola. 

 Blog de l’escola i dels cicles. 
        De la mateixa manera es reparteixen les informacions de l'AMPA. 
 
         Informes a les famílies 

 Educació infantil: febrer i final de curs. 

 Educació Primària: Nadal, Setmana Santa i final de curs, excepte aquells 
anys en que la Setmana Santa sigui el mes d’abril que es repartiran els 
trimestres de forma equitativa en el temps.  

Informació diària i personal: 
Les comunicacions família-escola  com pot ser la justificació d'haver arribat tard, 
la informació d'aspectes escolars que han succeït aquell dia, o qualsevol altre 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=480169&language=ca_ES&action=fitxa
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=480169&language=ca_ES&action=fitxa
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missatge quotidià, es realitzarà a través d’una nota escrita, de la comunicació 
oral (des de P3 a 2n), o de l'agenda (de 3r a 6è). 

2.4 AMPA-AFAX (Associació de famílies del Xarau)(Art.26 de la llei 12/2009, de 10 de 
juliol) 
L’AMPA té com a objectiu general promoure la participació i col·laborar amb les 
activitats educatives del centre.  
L’AMPA pot utilitzar els locals del centre per les activitats que li són pròpies. El/la 
director/a del centre facilitarà la integració d'aquestes activitats a la vida escolar, 
tenint en compte el normal desenvolupament d'aquesta.  
L’AMPA pot utilitzar les cartelleres del centre per a la difusió de la informació 
pròpia. El/la director/a del centre els ha de reservar espais en el tauler o sistema 
d’anuncis del centre.  
L’AMPA tindrà contactes periòdics amb l’equip directiu del centre. El/la        
director/a haurà d’establir un calendari de trobades. 

2.5 Alumnes delegats/es. Consell de participació 
Per potenciar la participació de l’alumnat en el funcionament de l’escola, a partir 
de 1r de primària, cada grup-classe escollirà un nen o una nena que en serà el/la 
delegat/da.  

El Consell de Delegats estarà format pels delegats i les delegades de cada classe. Es 
reuniran periòdicament (1 cop al mes), ajudats per la cap d’estudis del centre en la 
conducció dels debats, presentacions, recollida de propostes, etc. Els delegats de 
classe són el canal de comunicació entre el seu grup i el Consell de Delegats i 
viceversa.  
Són funcions dels delegats: 

o Rebre i recollir informació d’interès pel grup. 
o Comunicar assumptes d’interès del grup relatius a la convivència i a la 

vida de l’aula. 
o Proposar temes per a l’elaboració de l’ordre del dia de les assemblees 

de classe i ajudar a redactar els resums o actes de les reunions 
realitzades. 

o Representar el grup en la vida escolar i en el Consell de Delegats del 
centre emetent l’opinió majoritària del grup i no la pròpia. 

o Participar de les reunions del Consell de Delegats. 
o Ajudar en la resolució de petits conflictes. 

2.6 Altres òrgans i procediments de participació.  
Els pares, mares o tutors legals tenen dret a participar en el control i la gestió del 
centre, a través dels seus representants en el consell escolar. 

3 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

3.1 Consell Escolar. (Article 148 de la LEC) 
El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de 
l’escola i l´òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves 
activitats.  
Composició del Consell Escolar (Article 45 del Decret 102/2010) 

http://www.escolaxarau.cat/wp-content/uploads/2016/03/diptic-portes-obertes.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=480169#fragment-1181933
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=480169#fragment-1181933
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=480169&language=ca_ES&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=545262
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Funcionament del Consell Escolar. (Article 46 del Decret 102/2010) 
Comissions de treball. (Article 47 del Decret 102/2010) 

 
Composició del Consell Escolar 
Està format per les següents persones membres: 

o La directora del centre que el presideix. 
o La cap d’estudis 
o La secretària amb veu i sense vot 
o Un representant de l’Ajuntament 
o Set representants del sector famílies 
o Sis mestres 
o Una representant del PAS (personal d’administració i serveis) 

Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta serà ocupada per la 
candidatura més votada en les darreres eleccions. En cas d’empat, la vacant serà 
ocupada per la persona que estarà més temps al centre. Si l’empat persisteix, es 
farà un sorteig. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant 
roman sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. La nova persona 
membre es nomena pel temps que restava del mandat a la persona que ha causat 
la vacant.  
Pendent: què fer quan un mestre està de baixa? 

3.2 Claustre. (LEC Art.146) 
El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en la gestió i 
planificació de les activitats educatives de l’escola. En forma part  tot el professorat  
que presta serveis i el presideix la directora del centre. 

 
El claustre es reuneix dues vegades per trimestre. 
La convocatòria de claustre la fa la directora del centre amb 48h d’antelació. A la 
convocatòria s’adjuntarà l’ordre del dia i la informació necessària sobre els temes a 
tractar. 
El claustre també podrà ser convocat prèvia sol·licitud de, al menys, un terç dels 
seus membres. En aquest cas, els sol·licitants hauran de proposar l'ordre del dia i 
aportar la informació necessària sobre els temes a tractar, abans de les 48 hores de 
la celebració del Claustre. 
El quòrum necessari perquè el claustre estigui vàlidament constituït serà de 2/3 
dels seus membres. S'esperarà un temps de 5 minuts desprès de l'hora de la 
convocatòria per determinar si hi ha quòrum. La sessió es dissoldrà quan faltin més 
d'un terç dels seus membres. 
De no haver-hi quòrum, el Claustre es constituirà en segona convocatòria 24 hores 
després de l'hora assenyalada per la primera. 
Els acords s'adoptaran per consens. En cas de no arribar-hi i s’hagués de fer votació 
es resoldrà per majoria absoluta dels assistents. Si cap proposta obté la majoria 
absoluta, es repetirà la votació i s'aprovarà aquella que obtingui la majoria simple, 
previ torn de intervencions. Dirimirà els empats el vot del/la director/a. 
En l'absència d'un/a mestre/a, el seu substitut/a oficial té dret a votar sempre i 
quan el titular no sigui present i el tema que s’estigui tractant l’afecti directament. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=545262
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=545262&language=ca_ES&action=fitxa
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=480169&language=ca_ES&action=fitxa
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Els membres del claustre que discrepin de l'acord majoritari podran demanar que 
consti en acta el seu desacord quedant exempts de la responsabilitat legal que 
pugui derivar-se’n, però no de la seva execució. 
Tots els mestres poden fer ús de la paraula en el punt de l'ordre del dia que es 
debat, i també tenen dret a exposar precs, formular preguntes i presentar 
propostes. 
Tota intervenció s'haurà de ajustar a la proposta objecte del debat, expressant-se 
de forma correcta i evitant molestar el claustre o algun del seus components. 
La directora podrà prendre part en els debats demanant torn de paraula com 
qualsevol altre mestre/a. 
Exhaurides les intervencions reglamentàries, es procedirà a la votació, sense poder 
tornar a començar el debat un cop conegut el resultat de la votació. 
Les votacions es podran realitzar a mà alçada o secreta en funció del tema a tractar 
i/o la demanda dels membres del claustre. 

3.3 Equip de direcció i Equip de coordinació (LEC Art.147; Decret 102/2010 
d’autonomia de centres, Art.35) 
L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones 
membres han de treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. 
Correspon a les persones membres de l’equip directiu la gestió del projecte de 
direcció (LEC Art.144).(ANNEX 5) 

 
L’equip directiu del centre està format per la directora, que el    presideix, la cap 
d’estudis  i la  secretària. 

 
Són funcions de l'equip directiu :  

 Assessorar la directora en matèries de la seva competència.  
 Elaborar la programació general, el projecte educatiu, les NOFC, la 

memòria anual, el pla d’acollida dels alumnes nouvinguts del col·legi.  
 Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els 

sectors en la tasca col·lectiva del centre  
 Establir els criteris per a l'avaluació interna del centre.  
 Impulsar i determinar el procediment d'elaboració i execució del pla 

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

d'ensenyament.  
 Elaborar, si escau, el pla estratègic del centre.  
 Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre. 

L'equip directiu impulsarà el treball col·laboratiu dels seus membres com a model 
de treball que pretén que es desenvolupi també en el treball de tots els equips del 
centre. 

 
L’equip de coordinació (Decret 102/2010 d’autonomia de centres, Art.41) estarà 
format per la cap d’estudis, la directora i els coordinadors i coordinadores de 
cicle.  
Els i les coordinadors/es són proposats per l’ED. 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=480169&language=ca_ES&action=fitxa
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=545262&language=ca_ES&action=fitxa
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=545262&language=ca_ES&action=fitxa
http://www.escolaxarau.cat/wp-content/uploads/2016/03/PROJECTE-DE-DIRECCIÓ-14-18.pdf
http://www.escolaxarau.cat/wp-content/uploads/2016/03/PROJECTE-DE-DIRECCIÓ-14-18.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=480169&language=ca_ES&action=fitxa
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=545262&language=ca_ES&action=fitxa
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La seva funció és ser nexe d’unió entre les reunions de cicle i les d’equip directiu, 
fer propostes d’intercanvi i enriquiment entre cicles i  vetllar per la coherència i 
continuïtat de les accions educatives al llarg de l’EI i de la primària. 

 

El nomenament abasta fins la data de la fi del mandat de la directora. 
 

La directora pot acceptar la renúncia motivada o aprovar el cessament dels   
coordinadors abans de la finalització del període per al qual havien estat 
nomenats, una vegada escoltat l'equip de cicle i amb audiència de l'interessat.  
Del nomenament o cessament, segons correspongui, del/la coordinador/a de 
cicle, el/la director/a n'informarà el consell escolar del centre i a la delegació 
territorial. 

4 ESTRUCTURES DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA (Article 41 Decret 102/2010 
d’autonomia de centres). 

4.1 Coordinadors/es de cicle 
El/la coordinador/a fa la convocatòria amb 48 hores d’antelació, indicant     l’ordre 
del dia i el temps previst de durada de cada punt. 
Fa l’acta del cicle fent constar les persones que han intervingut i el contingut dels 
acords presos.  
El/la coordinador/a  la donarà a conèixer a la cap d’estudis i en farà el seguiment. 
El/la coordinador/a  ha de vetllar per: 

o L’acompliment de la normativa del centre. 
o La consecució dels objectius proposats en el pla de centre 
o L’actualització de l’inventari del material fungible i didàctic del cicle així 

com de la seva conservació en col·laboració amb l’equip de mestres. 
o La gestió de les activitats que s’organitzin a nivell de cicle. 

4.2 Coordinador/a d’informàtica:  
Són funcions del/la coordinador/a d'informàtica :  

o Preparar activitats generals i sobretot motivar i facilitar el treball en 
TIC/TAC de tots els professors del Centre. 

o  Assessorament general al professorat del Centre. 
o Suport a les iniciatives TAC per part del professorat del Centre. 
o Assessorament individual, petit grup... per interessos al professorat del 

Centre.  
o  Intentar facilitar el treball als companys, ajudant en la planificació i 

preparació de les programacions.  
o Coordinar el manteniment de la web de l’escola. 
o Estar al dia dels treballs d'altres Centres, i promoure la realització 

d'activitats en el Centre i intercentres. 
o Participar en reunions i debats. Assistir a Jornades, Congressos 

seminaris, jornades tècniques....,en representació del Centre. 
o Coordinar el funcionament de la Comissió d’informàtica.  
o Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i 

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

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=545262&language=ca_ES&action=fitxa
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=545262&language=ca_ES&action=fitxa
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o Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments 
informàtics i telemàtics del  centre.  

4.3 Coordinador/a lingüístic/a (CLIC):  
Són funcions del/la coordinador/a lingüístic :  

o Assessorar l'equip directiu en l'elaboració del projecte lingüístic.  
o Assessorar el claustre en el tractament de les llengües, en l'elaboració 

del projecte curricular del centre, d'acord amb els criteris establerts en 
el projecte lingüístic.  

o Assessorar l'equip directiu en la programació de les activitats 
relacionades amb la concreció del projecte lingüístic inclòs en la 
programació general del centre i col·laborar en la seva realització.  

o Coordinar activitats de biblioteca: catalogació i folrat de llibres, 
proposta dre llibres a adquirir. 

o Aquelles que el/la director/a del centre li encomani en relació amb el 
projecte lingüístic o que li pugui atribuir el Departament d’Educació. 

4.4 Coordinador/a de riscos laborals:  
Són funcions del/la coordinador/a de prevenció de riscos laborals:  

o 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.  

o 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.  

o Col·laborar en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del 
centre, atenció a queixes i suggeriments i registre de dades.  

o Col·laborar en les implantacions del pla d’emergència i en les actuacions 
que se’n deriven. 

o Revisar i actualitzar el pla d’emergència del centre. 

5. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

5.1. Organització del professorat 

5.1.1 Equips de cicle  
Cada cicle està format per tot el professorat que imparteix docència a l’alumnat 
d’un mateix cicle. Els especialistes que fan classe a cicles diferents quedaran 
adscrits a un d’ells, en funció de la quantitat d’hores que imparteixi docència i 
de l’equilibri numèric dels cicles, a principi de curs, malgrat puguin incorporar-
se a d’altres cicles de forma puntual. Constitueix la unitat bàsica d'organització 
pedagògica en matèria de programació i avaluació de l'alumnat. 
 
Cicles: 

Educació infantil: EI1, EI2 i EI3 
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Cicle Inicial: 1r i 2n 
Cicle Mitjà: 3r i 4t 
Cicle Superior: 5è i 6è 
Els equips de cicle es reuneixen setmanalment en el dia acordat a inicis 
de curs en claustre. 

 
 
Són funcions dels equips de cicle : 

o Coordinar l'organització i el desenvolupament dels ensenyaments 
propis del cicle a l’escola, com a criteri prioritari. 

o Formular propostes relatives als projectes educatiu i curricular del 
centre i a la programació general. 

o Portar a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes, constituïts 
en comissions d'avaluació presidida pel/la cap d’estudis, per a 
l'avaluació i promoció dels alumnes que finalitzen un cicle. 

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

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

o Revisar de forma periòdica els diferents aspectes del PCC. 
o 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. 

o 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 de l’alumnat, tant  dels qui 
tenen necessitats educatives especials i/o dificultats d'aprenentatge 
com de l’alumnat d’altes capacitats. 

o Planificar, analitzar i revisar els agrupaments d'alumnes, els processos 
de recuperació i l'atenció individualitzada, i els recursos esmerçats. 

o 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. 

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

o Fer operatius en el cicle tots aquells aspectes relacionats amb 
l'organització i funcionament dels ensenyament en el cicle : sortides, 
celebracions, activitats complementàries, etc. 

o Coordinar-se amb els professionals de suport que intervenen en el 
procés educatiu de l’alumnat 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. 

o Plantejar al claustre les propostes de formació permanent del 
professorat vinculades als interessos i necessitats del cicle i amb 
implicació a nivell de centre.  
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o Col·laborar amb el/la cap d'estudis en l'elaboració dels horaris de les 
activitats dels alumnes, tenint en compte els recursos humans i 
materials disponibles i d'acord amb criteris pedagògics. 

o Plantejar i orientar les reunions amb les famílies dels alumnes, 
especialment amb aquelles que són noves al centre o els fills de les 
quals finalitzen l’escolaritat. 

o Totes aquelles relacionades amb els processos organitzatius del cicle, 
així com les que d'acord amb la funció general, l'equip directiu li 
vulgui encomanar. 

o Acollir el professorat nou introduint-lo en la cultura, costums i hàbits 
de l’escola, facilitant-li materials i/o formació per tal que pugui 
integrar-se plenament i participar activament a l’escola. 

Els equips de cicle es reuneixen setmanalment i sempre que els convoca 
el/la coordinador/a o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 
El/La coordinador/a farà un resum escrit en l’acta de cicle, fent-hi constar 
la indicació de persones que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc 
i de temps en què s'han tingut, els punts de l'ordre del dia i el contingut 
dels acords presos. El/la coordinador/a donarà a conèixer l’acta a la cap 
d’estudis un cop tots els membres del cicle hagin fet les esmenes 
pertinents i passarà a formar part de la documentació general de l’escola. 

5.1.2 Comissió d’avaluació.  
Formada per tots els mestres i les mestres que exerceixen en el cicle i 
presidides per la cap d’estudis o la persona en la qui delegui.  
Les funcions de les comissions d'avaluació són :  

o Analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne.  
o Establir, si escau, mesures d'adequació i reforç.  
o Proposar la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació 

que convinguin per a les activitats educatives del cicle.  
o Realitzar una valoració final per àrees i global, del progrés de cada un 

dels alumnes en finalitzar el cicle.  
o Decidir si els alumnes promocionen de nivell o hi resten un any més, en 

els cas que no hagin assolit completament els objectius del curs; 
s’hauran de fer sempre abans del període de preinscripció, al mes de 
febrer. Per  prendre aquestes decisions, es tindran en compte els criteris 
que s’han de recollir en el document “criteris de retenció en un nivell 
escolar” (pendent elaboració)  

o Explicitar les activitats que convenen en el cicle següent per assolir els 
objectius del cicle anterior, per a aquells alumnes que hagin passat als 
següents havent assolit de forma incompleta els objectius del cicle 
anterior.  

o En finalitzar cada cicle, aprovar la proposta de distribució de l’alumnat 
dels dos grups del mateix nivell, feta pels tutors/es, per tal d’afavorir la 
cohesió social entre l’alumnat.  

Les comissions d’avaluació es reuniran com a mínim un cop al trimestre. 
Aquestes reunions es faran en les dues setmanes anteriors al final de cada 
trimestre.  
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El/La coordinador/a de cicle actuarà de secretari/a de les sessions i n'aixecarà 
acta.  
En les actes de les sessions trimestrals s'haurà d'explicitar, almenys, la relació 
d'alumnes que presenten dificultats i les mesures de reforç i adequació preses, 
així com les modificacions en la programació i estratègies d'intervenció 
proposades pels mestres. En la sessió següent s'haurà de fer el seguiment del 
grau de compliment dels acords presos.  
En 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 explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els 
objectius del cicle anterior.  
Tanmateix, també constarà en l’acta de final de cicle la proposta de distribució 
d’alumnes entre els dos grups del cicle següent. 

5.1.3 CAD/CAS  
Formada per la directora, la mestra d’educació especial, psicopedagoga i, si 
s’escau, tutors/es. Es farà una reunió per trimestre i per cicle. S’acordarà el 
calendari amb la direcció del centre  
La CAD ha de concretar els criteris i prioritats per a l’atenció a la diversitat de 
l’alumnat, l’organització, ajustament i seguiment dels recursos de que disposa 
el centre i de les mesures adoptades, el seguiment de l’evolució de l’alumnat 
amb barreres d’aprenentatge i la proposta dels plans individualitzats (Model 
PI). 

5.1.4 Comissió TIC 
Comissió específica per dinamitzar i  actualitzar els blogs de cicle, la pàgina web 
i el blog de l’escola. 
Blog de l’escola: cada tutor/a es responsabilitza de fer arribar al coordinador/a 
TIC les activitats fetes amb el seu grup (projectes, treballs, sortides...) 
La persona responsable del blog d’escola i de cicles penjarà tant les activitats 
generals d’escola com les de cicle. 
 

5.1.5 Comissió de menjador   
Formada per 3 representants de les famílies,  la direcció del centre i la 
coordinadora de menjador. 
Són funcions de la comissió de menjador: 

o Vetllar perquè l’empresa adjudicatària compleixi les normes del 
contracte pel que fa, específicament a ràtios personal/núm d’usuaris, i a 
la qualitat i quantitat d’aliments. 

o Vetllar per al bon funcionament d’aquest servei. 
o Vetllar pels acords pedagògics. 

 
5.1.6 Comissions adhoc.  

Són comissions de treball creades segons les necessitats recollides en el  Pla 
Anual. Participen mestres de tots els cicles. Aquestes comissions es constituiran 
entre la primera i segona quinzenes de setembre. 

http://www.escolaxarau.cat/wp-content/uploads/2016/03/COMISSIÓ-ATENCIÓ-A-LA-DIVERSITAT.pdf
http://www.escolaxarau.cat/wp-content/uploads/2016/03/Comissió-menjador.pdf
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Comissió de 1/2h. de lectura.  
 

Comissió de biblioteca.  
La comissió de biblioteca/TAC té com a objectiu donar suport, col·laborar i 

integrar les diferents propostes i activitats de la biblioteca en el claustre i 
recollir i atendre les necessitats informatives de tota la comunitat educativa 
en relació al Projecte educatiu del centre.  

Es reuneixen setmanalment. 
Aquesta comissió està formada per:  

o el/la responsable o coordinador/a (funcions) de la biblioteca  
o el professorat responsable de les Tecnologies de l’aprenentatge i el 

coneixement i d’audiovisuals del centre  
o representants dels diferents cicles del centre educatiu 
o un/a representat de l’equip directiu 
o un/a representant de les famílies  

 
Té les funcions següents: 

o Establir criteris i formes de funcionament de la biblioteca d’acord amb la 
comunitat escolar i el PEC. 

o Recollir les necessitats lectores i d’informació dels diferents sectors de 
la comunitat escolar i donar a conèixer els acords presos a l’entorn de la 
biblioteca. 

o Elaborar i avaluar el projecte de biblioteca d'acord amb el Pla Anual del 
centre. 

o Donar suport i fer difusió dels projectes i activitats que es desenvolupen 
des de la biblioteca a tota la comunitat educativa. 

Grup impulsor ILEC. (TALLERS) 

Comissió AIL 

5.2 Organització de l’alumnat.  
L’alumnat s’organitza en grups classe, els quals tenen com a referència un/a 
tutor/a. 
Quan les criatures s’incorporin a l’escola a EI 3 anys es distribuiran en els dos grups 
de manera que aquests quedin equilibrats en: 

o Nombre total d’alumnes 
o Nombre de nens i nenes 
o Nombre d’alumnes que han estat a l’escola bressol 
o Data de naixement dels i les alumnes (grans i petits als dos grups) 
o Nombre d’alumnat estranger. 
o Llengua materna. 

       Quan hi ha incorporacions un cop començat el curs, es tindrà en compte el número 
       d’alumnes de cada grup, la seva cohesió i ens informarem prèviament de les 
       necessitats del nou alumne.  
       La pertinença de l'alumnat a un mateix grup-classe és estable durant un cicle  
       escolar complet.  

http://www.escolaxarau.cat/wp-content/uploads/2016/03/MITJA-HORA-DE-LECTURA-DIÀRIA.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/puntedu/funcions/
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/12/01/16/02/1cc4c1a2-7c71-4abc-a523-958bbb4c0c5e.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/ailectura/
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       A final de cada cicle es barregen  els alumnes dels dos grups del mateix nivell.  
       Als alumnes de 1r, 3r i 5è se’ls passarà un sociograma a finals d’octubre. 
       Als alumnes de 2n, 4t i 6è se’ls passarà un sociograma a finals de maig 

5.2.1 Adaptació d’EI-1 (en revisió) 
 Durant la primera setmana les criatures de 3 anys assisteixen a l’escola en 
 dos torns: 
 9-10:30h, un grup 
 11-12.30h, un altre grup 

Es recomana que les dues primeres setmanes els nens i les nenes de 3 anys 
assisteixin a l’escola únicament al matí. En l’horari de 15h a 16:30h les tutores 
mantindran reunions amb les famílies. 
Passades aquestes dues setmanes assistirà a l’escola el grup sencer, matí i tarda 

 Durant els primers 15 dies d’escola, els grups d’EI-1 a més de la tutora, tindran 
 el suport d’un/a altre/a mestre/a a l’aula. 

5.2.2 Per a la resta de l’alumnat 
 Els nens i les nenes des d’EI-2 fins a 6è , passaran la primera setmana amb els 
 seus tutors i les seves tutores i amb el suport  del professorat sense tutoria que 
 estigui disponible. 

5.3 Atenció a la diversitat. 
Actuacions per a atendre la diversitat:  

o Sempre que la disponibilitat de personal ho permeti, es faran grups 
flexibles (SEP, desdoblaments, tallers intercicle, tres de dos, dos mestres 
a l’aula).  

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

o Modificacions del currículum quan l’endarreriment superi dos cursos 
acadèmics. Els alumnes de primària que presentin greus dificultats 
d'aprenentatge i especialment aquells que siguin considerats per l'EAP 
del centre amb barreres d’aprenentatge greus i permanents, tindran un 
pla individualitzat (PI) almenys en les àrees instrumentals. De la mateixa 
manera caldrà atendre a l’alumnat d’altes capacitats. 

 L'elaboració dels PI és responsabilitat del tutor/a de l'alumne, el qual s'encarregarà  
de fer-lo amb la col·laboració del mestre d'educació especial i la participació de  
l'EAP o, si és el cas, d'altres serveis especialitzats, com per exemple la logopeda.  
Per a l'elaboració dels PI i la seva aplicació i seguiment es prendran  com a   
referència les orientacions del Departament d’Ensenyament.  
Per a l’atenció de les necessitats educatives específiques, el tractament de 
l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació relacionats amb 
l’aprenentatge escolar i l’atenció a l’alumnat amb altes capacitats, l’escola disposa 
d’un especialista d’educació especial.  
La distribució de les hores de suport es farà atenent els següents criteris:  
Quantitat d'alumnes de cada classe.  
Quantitat d'alumnes de cada classe que presenten dificultats.  
Repartiment el més equitatiu possible segons les necessitats. 

http://www.escolaxarau.cat/wp-content/uploads/2016/03/COM-FER-UN-PLA-INDIVIDUALITZAT.pdf
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5.4 Actuació educativa globalitzada sobre l’alumnat.  
Qualsevol mestre de l’escola té la responsabilitat de portar a terme els acords 
presos en claustre davant de tots els alumnes del centre.  
Tot el professorat que imparteix docència en un grup-classe ha d’adaptar-se als 
acords del cicle pel que fa a actuacions, prioritats i maneres de fer per tal de donar 
coherència al procés educatiu, tenint en compte les particularitats del grup.  
Es responsabilitat dels  tutors i les tutores  definir les estratègies que s’utilitzaran 
amb el grup i tot el professorat implicat ha d’anar a una per aplicar-les i assolir els 
objectius pretesos. 
 

5.5 Acció i coordinació tutorial. (Decret 102/2010, d’aut. de centres, articles 38, 39) 
La tutoria i l'orientació dels i les alumnes forma part de la funció docent. Tots els i 
les mestres integrants del claustre poden exercir les funcions de mestre/a tutor/a 
quan correspongui. 
Cada  grup d'alumnes té un/a mestre tutor/a, amb les següents funcions: 
1. Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels alumnes. 
2. 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. 

3. Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions    
  d'avaluació. 
4. Vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i  
    de la comunicació d'aquests als pares o representants legals dels nens i nenes. 
5. Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica dels nens i nenes. 
6. Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares i les mares dels alumnes  
 o representants legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la  
 seva  participació en les activitats de l’escola. 
7. Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les 

 activitats de l’escola. 
8. Participar en l'avaluació interna del centre. 
9. Aquelles altres que li encomani la directora o li atribueixi el Departament 

 d’Educació. 
L'exercici de les funcions del tutor/a és coordinat per la cap d’estudis. 
El nomenament i cessament dels tutors i de les tutores correspon a la directora,   
escoltat el claustre de professors. 
El nomenament s'efectua per un curs acadèmic. 
La directora de l’escola pot deixar sense efecte el nomenament del mestre tutor a 
sol·licitud motivada de l’interessat o per pròpia decisió, escoltat el professorat i 
amb audiència de l’interessat/da, abans que finalitzi el termini pel qual havia estat 
nomenat. 
Del nomenament i cessament, segons correspongui, dels mestres tutors, el/la  
director/a n'informa el consell escolar del centre. 
Sempre que l'organització del centre ho permeti i es pugui donar resposta als  
requeriments del projecte educatiu, el/la director/a procurarà que les  
promocions d'alumnes tinguin el mateix tutor al llarg de tot un cicle.  
Tanmateix es vetllarà per tal que no coincideixin dos mestres nous en dos grups  
paral·lels. 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=545262&language=ca_ES&action=fitxa
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5.6 Mestres especialistes 
Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com l’educació 
infantil i l’educació especial, seran assignades preferentment als mestres que 
disposin de l’especialitat corresponent. 

La direcció pot assignar àrees d'especialitat a mestres no especialistes sempre que 
comprovi que tenen l'adequada titulació, formació o experiència.  

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

Les funcions dels especialistes són:  

1. Coordinar les activitats curriculars de l’especialitat.  
2. Impartir les classes a l'educació primària 
3. Impartir classes a educació infantil. En aquest cas, si es considera convenient, 
l’activitat es desenvoluparà en presència de la tutora o bé amb mig grup. 
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.  
Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter 
d'especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de 
mestre. 

El mestre especialista de música, a més de les descrites anteriorment, exercirà 
les següents funcions: 

1. Programa Cantània, amb l’alumnat de sisè. 
2. Preparació i organització de la cantada de nadales a l’Ateneu des d’ EI 3 

anys a sisè de primària. 
3. Col·laboració, amb els i les mestres especialistes d’educació física, en la 

preparació i organització de balls de carnaval en els que participen mestres i 
alumnes. 

4. Preparació i organització de les danses que s’ofereixen a final de curs i en 
les que participen mestres i alumnes. 

 
El mestre especialista d'educació especial centrarà la seva intervenció en els 
àmbits següents: 
 
1. Identificar, en col·laboració amb l’EAP, les necessitats de suport específic 

dels i les alumnes i col·laborar en la concreció del pla d’intervenció. 
2. Participar en l'elaboració dels PI, conjuntament amb els mestres tutors i 

amb la col·laboració de l'EAP. Preparar activitats i materials didàctics que 
facilitin l’aprenentatge d’aquests/es alumnes i la seva participació en les 
activitats del grup ordinari. 

3. Donar suport en la participació d’aquests/es alumnes en les activitats 
d’aprenentatge dins el grup classe. 

4. Col·laborar en el seguiment i l’avaluació d’aquests/es alumnes. 
5. Prioritzar l'atenció dels i les alumnes que presenten dificultats 

d'aprenentatge i mancances degudes a la situació sociocultural de les 
famílies.  
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L'atenció als alumnes per part dels mestres especialistes en educació especial 
es podrà dur a terme de diferents formes, no necessàriament excloents :  
1. Col·laborar amb els mestres tutors en l'elaboració de materials específics i/o 
adaptats.  
2. Intervenir dins l'aula ordinària, conjuntament amb el tutor, per oferir una 
atenció més individualitzada als alumnes que ho requereixin.  

5.7 Adscripció del professorat 
       Prèviament a les adscripcions a un curs o especialitat l’equip directiu ha de: 

1- Fer la planificació de les necessitats segons la plantilla i les unitats de que 
disposa. 

2- Fer la planificació atenent a les necessitats de l’alumnat. 
 

Sempre que sigui possible es respectarà la continuïtat del tutor o la tutora    
       durant els dos cursos d’un mateix cicle. 
       L’equip directiu serà el qui els últims dies del curs o bé els primers dies del curs  
       escolar següent, adscriurà a cada mestre/a  un grup determinat.  

5.8 Organització d’activitats significatives 

5.8.1 Contes de por 
 Cada curs escolar, durant el mes d’octubre, l’alumnat de 6è prepararà  contes 
 de por que explicaran a la resta d’alumnes de l’escola en l’espai de la  mitja 
 hora de lectura. 

5.8.2 Concert de Nadal 
 El mestre de música, durant el primer trimestre juntament amb l’alumnat 
 del centre,  preparen el concert de Nadal que s’oferirà a les famílies l’últim 
 dia del trimestre a l’Ateneu. 

5.8.3 Cantània 
 Cada curs, una cantata és encarregada amb l’objectiu de ser cantada per 
 alumnes de primària a final de curs. A la nostra escola els alumnes escollits són 
 els de sisè. 
 Cantània és una activitat amb diferents fases d’actuació: sessions de formació 
 amb el professorat, treball a la seva aula i concerts finals interpretats per 
 l’alumnat. 
 Durant tot el curs escolar es treballa tant des de l’organització com des de 
 l’escola. L’objectiu és organitzar un acte per als alumnes de 6è que, per les 
 característiques globals pensades exclusivament per a ells, per la qualitat i per 
 la implicació personal i col•lectiva en l’acte, es converteixi en una vivència 
 musical important i inoblidable per a tots. 

5.8.4 Un berenar, un somni 
Les famílies de 6è amb el suport dels nenes i nenes i el professorat, preparen 
periòdicament berenar per a tota la comunitat escolar. 
Els beneficis aniran destinats a abaratir costos en el viatge de  final de curs, 
que per a aquest alumnat tindrà una durada de cinc dies. 
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 A més dels berenars també s’organitzen altres activitats (loteria per Nadal, 
 venda d’objectes fabricats pels nens i nenes de sisè, veda de llibres de segona 
 mà per Sant Jordi...). 

5.8.5 Festa de carnaval  
Els alumnes de sisè són els protagonistes d’aquesta festa, preparant l’arribada 
del rei carnestoltes, el pregó i el judici. 

 Tant  l’alumnat com el professorat participen amb coreografies,  comptant 
 amb el suport dels i les mestres d‘educació física.  
 La festa comença a les 15:30h i les famílies estan convidades.  

5.8.6 Festa de final de curs  
El darrer dia d’escola els nois i noies fan una exhibició de danses, fruit d’una  
 preparació des de les àrees de música i educació física. 

 El professorat amb l’acompanyament de la mestra d’educació física també fa 
 una exhibició. 

5.8.7 Festa de Sant Jordi  
 Els alumnes de quart són els màxims implicats en l’organització de la festa. 
 Des del  mes d’octubre prepararen lectures (poesia, narració i teatre) que 
 oferiran el dia de Sant Jordi a tota l’escola. 
 S’organitza una marató de lectura en la que participen els nens i nenes a 
 partir dels tres anys. 
 Les famílies prepararen tallers i activitats que complementen una festa 
 dedicada a la literatura. 

5.9 Projectes d’escola 

5.9.1 Padrins/es i fillols/es 
 Cadascun dels alumnes de sisè apadrina a un infant de 3 anys i  l’acompanya 
 al llarg de tot el curs en activitats diverses: hort, sortides  conjuntes, jocs de 
 pati i d’aula, lectura de contes, representacions.. 
 L’últim dia de curs, per acomiadar-se, ballen junts. 

5.9.2 L’hortet del Xarau  
 Pares, mares, mestres i alumnes treballen conjuntament en aquest espai del 
 centre. 
 Tots els nens i les nenes fan tasques diverses: preparar planter, plantar, regar, 
 collir,  fer compost, cuinar els productes de la terra amb la col·laboració de les 
 famílies per posteriorment fer el tastet. 

Pendent de revisió. 

5.9.3 Biblioteca Puntedu  
 El programa de biblioteca escolar Puntedu, té com a objectiu impulsar i 
 consolidar el funcionament de la biblioteca com a eina bàsica d’aprenentatge 
 en el desenvolupament de totes les àrees, per fomentar l’hàbit de la lectura i la 
 recerca i el tractament de l’ús de la informació. 
 La biblioteca ha de ser un servei, un recurs per al professorat i un espai obert a 
 tota la comunitat educativa. 

http://www.escolaxarau.cat/wp-content/uploads/2016/05/Puntedu-2011-12.pdf
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5.9.4 A la nostra escola mengem + fruita  
 És el cinquè curs que la nostra escola participa en el Pla de consum de  fruita a 
 les escoles, promogut i subvencionat per la Unió Europea i la  Generalitat de 
 Catalunya. 
 En arribar la fruita es distribueix a l’alumnat d’infantil i primària durant tota 
 la setmana.  
 Al marge d’aquesta iniciativa, a l’escola tots els dimecres esmorzem fruita. 

5.9.5 Som artistes 
 És un projecte transversal que es du a terme a partir d’un artista.  Cada any 
 canvia i en la planificació es garanteix que es treballin homes i dones, així com 
 artistes locals, nacionals o internacionals i artistes actuals o del passat ( 
 Miró, Picasso, Matisse, Dalí, Marutxi Beaumont, Salvador Mañosa, Elisa 
 Arimany, Miquel Barceló, Togores, Tàpies). 
 L’objectiu d’aquest projecte és apropar l’infant al món de l’art. 
 A educació infantil es fa una jornada de treball sobre l’artista i  compten amb 

la col·laboració de les famílies. 

5.9.6 Espais a educació infantil  
 Des del curs 2012-2013 amb els i les alumnes de 3 i 4 anys iniciem una 
 organització diferenciada tres tardes a la setmana, amb l’objectiu que amb les 
 propostes que els presentem aprenguin a construir nous significats de la 
 realitat que els envolta a partir de l’exploració de l’entorn, de l’experimentació, 
 de la interpretació, de la interacció amb els iguals i del raonament lògic. 
 

Es munten el nombre d’espais adients en funció dels grups i el personal 
disponible. 

 

A final de curs les mestres han de fer una valoració dels espais per poder 
canviar o millorar  els que considerin que no han donat els resultats 
esperats. 
 

Joc simbòlic. Els infants poden créixer autònomament quan disposen d’un 
temps i un espai ajustat a les seves necessitats i ells en són els protagonistes.  
El curs 2012-13 amb els  nens i nenes de 5 anys, 1r i 2n iniciem el joc simbòlic 
una tarda a la setmana. 
Es munten es país de joc simbòlic en funció dels grups i el personal disponible. 
 

5.9.7 Projecte escolta´m  
 Aquest projecte, adreçat a l’alumnat de primària,  pretén establir una vinculació 
 educativa positiva entre el  tutor/a i l’alumne/a, proporcionant a l’infant factors 
 promotors que el reconeguin i acompanyin en el seu creixement per anar 
 aconseguint cotes de seguretat personal que ajudin a desenvolupar-se de 
 forma integral i satisfactòria. 
 

Tots els nens i nenes en grups de 3 i amb el tutor i/o la tutora dediquen una 
 estona setmanal. Si surt algun imprevist es flexibilitzarà per tal de que la 
criatura pugui no sortir en aquell moment.  

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/fruites-hortalisses/fruita-escoles/
http://www.escolaxarau.cat/wp-content/uploads/2016/03/Espais-EI-Xarau-12-13.pdf
http://www.escolaxarau.cat/wp-content/uploads/2016/05/Projecte-Escoltam-per-a-una-tutoria-personalitzada-_-Butlletí-Infància-_-Núm.-51-Setembre-de-20.pdf
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5.9.8 Programa de tutoria parlem-ne  
 És una proposta de treball al CI fonamentada en la convivència i tenint en 
 compte els altres i eines de resolució de conflictes. 
 

 En  el  programa  Parlem-ne  es  tracten  els  sentiments,  les  emocions  i  els  
 conflictes  des de la perspectiva dels nens i nenes de 6 i 7 anys,  partint de 
 l’autoreconeixement. A partir d’aquí hi ha un seguit de propostes que enfoquen  
 la resolució del conflicte i el malestar des de l’empatia,  l’assertivitat,  les 
 habilitats socials,  la creativitat,  la mediació,  l’aprenentatge cooperatiu o 
 l’acord. 
 
 Es fan sessions quinzenals. 

5.9.9 Programa de competència social decideix 
Programa aplicat als alumnes de CM (decideix I)i CS (decideix II)que pretén 
dotar l’alumnat de  recursos per desenvolupar una conducta assertiva davant 
les situacions que  hauran d’afrontar a la seva vida. 

 

 És una proposta de mediació escolar que actua de manera formativa i 
 preventiva abans que els conflictes evolucionin negativament. 
 

 També realitza una funció reparadora i constructiva de vincles trencats o 
 inexistents entre les persones que comparteixen el dia a dia. 
 
 Es fan sessions quinzenals. 

5.9.10 El treball per projectes 
 El treball per projectes és una metodologia que es basa a oferir lleres que 
 puguin ajudar als nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a 
 aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d'aquesta manera també a 
 aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més 
 enllà de l'aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat. 
 

 A l’escola dediquem un mínim de quatre sessions setmanals a  treballar per 
 projectes. 
 

 Un dels projectes comuns i el primer que fem a tota l’escola és “el nom de la 
 classe” 
 Podem fer entre 1 i 3 projectes diferents al llarg del curs, segons els interessos 
 dels infants. 
 Sempre que és possible, en alguna de les sessions de projecte, són dos mestres 
 a l’aula. 

5.9.11 Altres maneres de jugar al pati  

El joc és un element essencial pel desenvolupament integral dels infants. 
Representa un mitjà de relació i intercanvi a més de ser d’una determinada 
manera que té el nen/a de fer-se seu el món que l’envolta. 

 Pensem que millorant el temps de joc mitjançant una zona específica dedicada 
 al joc podem obtenir un impacte significatiu sobre la vida escolar. 
 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0079/bef3af0d-4a53-461d-aaf2-f6c376f879e2/decideix1.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0087/d508f36a-ea83-4a82-94da-6624e73a16a7/decideix2.pdf
http://www.escolaxarau.cat/wp-content/uploads/2016/05/El-PATI-A-LESCOLA-2016.pdf
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 Cada dia de la setmana els infants disposen de diferents materials de jocs, 
 organitzats en bosses i que han d’utilitzar en els espais adequats. 
 

Pendent de revisió 

5.9.12 Benvinguda al cicle (ANNEX) 
 Els nois i noies que estan al segon curs de cada cicle, organitzen activitats 
 cooperatives i jocs de dinàmiques de grup amb els companys i companyes que 
 inicien el cicle. 

5.10 L’escola i l’entorn 
 Des de l’escola potenciem diferents pràctiques pedagògiques a partir d’allò que 
 ens ofereix l’entorn. 

5.10.1 Pla educatiu d’entorn 
 Programa  que  té  coma objectiu aconseguir l’èxit educatiu  de  tot  l’alumnat  i  
 contribuir  a  la  cohesió  social  mitjançant  l’equitat, l’educació intercultural, el 
 foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.  

A l’escola en formem part des de fa 10 anys. 
Eduquem conjuntament en el territori escola-municipi organitzant: 

 Tallers d’estudi assistit (alumnat de CS) 

 Espais familiars 

 Difusió del fet Casteller  

 Coneixement de l’entorn 

 Pla Català de l’esport 

 Xerrem en català 

 Contes portats pel vent 

 Taller de resolució de conflictes 

 Taller de Tambors i Bombos 

 Espais Infantil diari La Gresca 

5.10.2 Pla català de l’esport 
 El Pla pretén posar a l'abast de tots els alumnes de primària i secundària la 
 pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes 
 activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants. 
 Comptem amb: 
 1 coordinador/a i que és la mestra d’educació física 
 La tasca principal del coordinador/a és promocionar i coordinar les activitats 
 esportives de caràcter extraescolar que es desenvolupen al centre, motivar als 
 alumnes i treballar conjuntament amb els dinamitzadors/es i les SEE o AEE per 
 decidir i dinamitzar futures actuacions. 
 Els dinamitzadors són alumnes  proposats pel coordinador/a del PCEE a 
 l’escola.  
 Per formar-se com a dinamitzadors/es, els alumnes assisteixen a una formació 
 especifica on se'ls donen eines per conèixer  tècniques i estratègies que els 
 seran de gran ajut per a la coordinació i dinamització d'aquestes activitats. 

http://www.escolaxarau.cat/wp-content/uploads/2016/05/BENVINGUDA-CI.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0073/ab6b0500-5891-4c3a-be50-497da0322b04/doc_marc_pee_cat.pdf
http://www.ucec.cat/esport-per-a-tothom/pla-catala-esport-a-l-escola
http://www.ucec.cat/esport-per-a-tothom/pla-catala-esport-a-l-escola
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5.10.3 Som escola de pràctiques  
Des de fa molts anys l’escola col·labora amb diferents Universitats com a centre 
de pràctiques.  
Com a escola de pràctiques comptem amb un pla de treball de formació inicial 
del professorat, que la cap d’estudis revisa i modifica cada curs escolar. 
Els futurs i les futures mestres formen part de l’escola durant diferents 
períodes del curs i ens aporten conceptes, idees i noves mirades. 
 

6.  Altres 
6.1. Deures  

L’alumnat pot dur feines per fer a casa seguint els criteris establerts.  
 

6.2. Llibreta viatgera 
A CI utilitzen una llibreta per comunicar-se amb les famílies 
A CM i CS els nens i nenes utilitzen l’agenda per anotar: deures, sortides, 
comunicats a les famílies; és una eina de comunicació família-escola. 

7 FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

7.1 Aspectes generals  

7.1.1 7.1.1 Horaris del centre 
Horari lectiu: de 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h. 
Horari SEP de 12:30h a 13:15h dos dies a la setmana. 
Horari d’exclusiva: dimarts i dimecres de 12:30 a 13:30h/dilluns i dijous de 
12:30 a 14h. (entrevistes famílies, formació, claustre, coordinació de nivell, 
cicle, treball per comissions) 
Horari d’acollida matinal: de 8h. a 9h. 
Horari de menjador: de 12:30h A 15h. 
Horari d’activitats extraescolars: de 16:30h. A 17h/de 16:30h a 18h. (Annex 
activitats, horaris i espais). 
L’assistència a qualsevol activitat té caràcter obligatori pels alumnes inscrits. En 
tot cas, cal atenir-se al que disposin els corresponents reglaments específics. 
El consell escolar pot aprovar els horaris de determinades activitats de caràcter 
especial que per la seva naturalesa excedeixin els de la jornada habitual en les 
seves sessions de matí i/o tarda. 

7.1.2 Acollida matinal 
 Cada dia, la directora del centre obrirà la tanca de l’entrada principal de 
 l’escola i donarà el bon dia als nens i nenes i a les seves famílies.  

7.1.3 Entrades i sortides del centre (com ens organitzem) 
Quan un/a alumne/a ha de sortir fora de les hores habituals, ha de portar 
necessàriament una autorització escrita del pare, mare i/o tutor legal i, si no té 
autorització per marxar sol, és necessari que els pares el vinguin a buscar a 
l’escola. 

http://www.escolaxarau.cat/wp-content/uploads/2016/05/Pla-de-treball-Escola-Xarau-Centre-de-practiques-14-15.pdf
http://www.escolaxarau.cat/wp-content/uploads/2016/03/ELS-DEURES-ESCOLA-XARAU.pdf
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L’alumnat des d’EI-1 fins a 2n,  serà donat en mà d’un adult responsable, a no 
ser que els pares l’hagin autoritzat per escrit a marxar  amb el/s seu/s germà/ns 
gran/s o d’altres adults. 
Entrades els dies de pluja: Els dies de pluja, s'obrirà la porta principal uns 
minuts abans, tot i que l’alumnat no podrà pujar a les aules fins que els mestres 
li ho indiquin. 
Pendent de revisió 

7.1.4 Transicions dins el recinte escolar  

7.1.5 Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de les criatures a la sortida del 
centre.  
El/la mestre/a contactarà amb la família per telèfon i esperarà que el recullin. 
Arribat el cas de no contactar amb ningú, transcorreguts 30 minuts des de 
l’hora de sortida telefonarà a la Policia Municipal per comunicar la situació. 
Quan la Policia es presenti al centre es farà un informe especificant les 
actuacions fetes per l’escola i tot seguit assumirà la custòdia de la criatura. 

7.1.6 Colònies  
A l’escola s’organitzen  colònies cada curs. Participen tots els infants de l’escola 
excepte els de 3 anys.  
La durada és: 
Per a EI 4 i 5 anys, 2 dies. 
Per a CI, CM i 5è, 3 dies 
Per a 6è, 4-5 dies 
Es contemplarà la possibilitat que a CS superior vagin 4 adults. 

7.1.7  Visites de famílies. 
Les famílies han de concertar amb antelació dia i hora de visita amb el 
professorat. Els horaris d’atenció a les famílies estan recollits en el document 
de centre “com ens organitzem” que es fa arribar a inici de curs; també es 
poden trobar a la web de l’escola. 

7.1.8 Activitats complementàries i extraescolars 
Són activitats complementàries aquelles que es fan en horari lectiu fora del 
recinte escolar o dins amb personal aliè al centre, i activitats extraescolars 
aquelles que organitza l’AMPA i que es fan fora de l’horari lectiu. 
No es faran sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser 
necessàriament un mestre, llevat d'aquelles en què el consell escolar pugui 
determinar altres condicions de manera fonamentada. Els acompanyants de les 
sortides seran famílies i alumnes de pràctiques.  
En les sortides, les relacions alumnes/mestres/acompanyants serà la que recull 
el document d’organització de centre 2014-15 en el punt 6.5.1 referent a la 
informació complementària per als centres públics dins les activitats fora del 
recinte escolar. 
Els grups en què hi participin alumnes amb necessitats educatives especials les 
relacions es conformaran d’acord amb les seves característiques. 

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/ORG_Temps_escolar.pdf
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A l'alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l'autorització 
escrita del pare, la mare o representants legals. Sense autorització escrita, 
l’alumne no podrà sortir del centre. 
Totes les activitats complementàries seran aprovades pel Consell Escolar. 
Aquelles que puguin sorgir de forma sobtada, seran aprovades per la comissió 
permanent del Consell Escolar, que ho comunicarà en el següent consell 
escolar. 
En tots els casos serà preceptiu el full d’activitat complementària.  
Participació: donat que totes les activitats complementàries estan lligades al 
currículum, la participació de l’alumnat en aquestes activitats és obligatòria. 
 
Activitats extraescolars: Són activitats extraescolars aquelles que es fan al 
recinte escolar fora de l’horari lectiu. Les activitats extraescolars les organitza 
l’AMPA (directament o a través d’empreses especialitzades) anualment per als 
seus socis i han de ser aprovades pel Consell Escolar. És competència de 
l'entitat organitzadora de cada activitat vetllar per la bona organització de les 
activitats extraescolars, així com del bon ús i manteniment de les instal·lacions 
del centre. 
Es vetllarà per la participació del màxim número de criatures en aquestes    
activitats. 

7.1.9 Esbarjo 
L’escola disposa de patis, que constitueixen un espai docent per a l'esbarjo de 
l'alumnat, per a la docència de l'educació física, i per a altres activitats que 
requereixin un espai obert i gran.  
 

El responsable de la coordinació de l'ús d'aquest espai és la cap d’estudis, que 
vetllarà per tal que no es produeixin interferències entre usos alternatius. 
L'horari d'esbarjo serà de 10:30h a 11h. 
Educació Infantil: utilitzarà el pati de sorra, una part del qual compartirà amb 
els nens i nenes de 4t a 6è. 
Educació Primària: de 4t a 6è a més del pati de sorra utilitzaran la pista. 
Educació Primària: de 1r a 3r utilitzaran les zones de sorra i asfaltades que 
envolten els edificis central i de cicle inicial. 
S’estipulen torns de vigilància de 9 persones, 3 per a EI, 3 per a PRI 1,2 i 3 i 3 
per a PRI 4, 5 i 6. 
Per tal de promoure per igual la participació dels nens i les nenes en tot tipus 
de joc, s’organitzen unes bosses amb diferents materials (ANNEX 14). 
Per tal de desenvolupar l’hàbit de cooperació en la comunitat, s’establiran 
torns rotatius entre tots els nivells per al correcte manteniment de la neteja del 
pati, tenint en compte la recollida selectiva de deixalles. 
Els dies de pluja els nens i nenes restaran dins les classes fent jocs relaxats. 
La vigilància correspondrà als tutors i tutores amb la col·laboració del personal 
adscrit al cicle que no té tutoria. 

7.1.10 Horari del professorat 
Els i les mestres tenen el següent horari laboral: 

 Docència, 25h setmanals.  
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 Activitat d’horari fix, 5 hores no lectives de permanència al centre. Aquestes 
hores es programaran a l’inici de curs i es dedicaran a entrevistes amb famílies, 
claustre, coordinacions de nivell i cicle, avaluacions i comissions de treball. 

 Altres activitats relacionades amb la docència, 7,5h. Entre aquestes activitats, 
cal entendre-hi la preparació de classes, formació permanent, reunions 
pedagògiques, consell escolar, etc., que no han de ser realitzades 
necessàriament en el centre. 

7.1.11 Absències del professorat 
Es considera absència la no assistència a l’escola tant en l’horari lectiu com en 
el de permanència (exclusives, formació, etc.).  
El professorat ha de comunicar per escrit amb antelació les seves absències, i 
s’hauran de recuperar segons la normativa vigent. Els/Les mestres han de 
cobrir les substitucions dels companys/es que falten al centre segons els 
següents criteris:  

o Es procurarà que les persones que substitueixin a cada cicle hi siguin 
adscrites, o coneguin els nens.  

o S’agafaran per a substituir les hores destinades a suport, tallers, 
desdoblaments, escolta’m i càrrec, en aquest ordre. 

o No es substituiran les hores en que hi hagi dues persones a la mateixa 
classe, és a dir, les hores en les que hi ha suport perquè la substitució 
queda coberta.  

7.1.12 Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat 
L'assistència de l'alumnat al centre és obligatòria. Els pares han de comunicar 
les absències dels seus fills especificant el motiu i la durada de l’absència. El 
tutor o tutora custodiarà els justificants durant tot el curs escolar i en cas dels 
alumnes absentistes en què s’hi hagin fet actuacions a través de la comissió 
social o direcció, s’arxivaran a l’expedient de l’alumne.  
El mestre tutor comunicarà les absències als pares, mares o representants 
legals dels alumnes a través dels informes trimestrals 

7.1.13 Utilització de recursos materials. Beques i ajuts 
L’escola destinarà íntegrament els diners que rep, tant per part de les entitats 
locals com del Departament, a cobrir les necessitats de l’alumnat pel que fa a 
llibres de text, material escolar i activitats complementàries. 
Les famílies han de col·laborar econòmicament amb les despeses per a les que 
demanen ajut. 
Per a distribuir els ajuts de què disposem per a cobrir les necessitats educatives 
de l’alumnat es tindran en compte els següents criteris, els quals donaran 
prioritat:  

 Famílies nombroses amb més fills escolaritzats.  

 Famílies monoparentals.  

 Estar a l’atur (cal la presentació del certificat de l’INEM).  

 No disposar d’ajuts per una altra banda (beca del Dept. o del MEC).  

 Haver complert els compromisos pactats amb l’escola en situacions 
anteriors.  
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 Intentar que tots els alumnes participin com a mínim, en unes colònies 
al llarg de l’etapa. 

7.1.14 Llibres i material socialitzat 
Els llibres i el material són socialitzats. A l’inici i durant del  curs escolar,  tots els 
nens i totes les nenes disposaran del material i llibres que sigui  necessari pel 
desenvolupament de les activitats dins i fora de l’aula. 

7.1.15 Sortides 
 Les sortides juntament amb la piscina a CI, seran incloses en la quota única de 
 material i llibres.  

7.1.16 Piscina a CI 
 El nens i les nenes de primer i segon assistiran a la piscina de Can Xarau els  
 dijous i divendres respectivament, des d’octubre a juny. 
 L’horari serà de 15 a 16h. 
 Els tutors i les tutores acompanyaran els nens i nenes que utilitzin el servei de 
 menjador fins a l’entrada de la piscina, on s’afegiran aquelles criatures que 
 vénen de casa acompanyades de les seves famílies. 
 A les 15h,  totes les criatures entraran als vestidors acompanyades de les 
 tutores, les famílies de suport i separades per sexe. 

7.1.17 Admissió d’alumnes malalts i dels accidents. 
L’ alumne/a que pateixi una malaltia susceptible d’encomanar-se, no pot 
assistir a l’escola fins a la seva total recuperació.  
Si a l’escola es detecta que un/a nen/a no es troba bé o pateix alguna malaltia 
infecciosa s’avisarà a la família per a que el vinguin a buscar.  
És obligació dels pares informar a l’escola de les malalties (cròniques o no) que 
tinguin els nens. 
Per administrar algun medicament al vostre fill o filla cal que ens signeu una 
autorització, amb el nom, la dosi i l’hora de l’administració i a més cal adjuntar 
la prescripció del metge. No ens és permès donar cap medicament sense 
aquest full. 
 

Si el vostre nen o nena té febre superior a 38º, li podrem subministrar 
paracetamol sempre que tinguem l’autorització signada i especifiqui la dosi. En 
cas de  malestar com vòmits o diarrea, o alguna malaltia contagiosa 
(conjuntivitis, varicel·la...) cal que es quedi a casa fins que el metge li ho indiqui.  
 

No és prudent per a la seva salut ni per la dels companys i companyes, 
administrar-los un antitèrmic i portar-los a l’escola. 
 

En cas d’accident, s’avisarà a la família i si no està localitzable, a la policia local 
per tal de dur a la criatura al CAP acompanyada del  tutor/a . 

7.1.18 Seguretat i higiene. 
Incidents i accidents   
El/la mestra o la persona responsable que es trobi dirigint o vigilant una 
activitat escolar, extraescolar o complementària en la qual tingui lloc un 
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accident, haurà d’atendre la situació produïda amb els mitjans dels que pugui 
disposar, actuant en tot moment amb la diligència deguda. 
El/la mestre/a avisarà a la direcció del centre i a la família. Es prendran les 
mesures necessàries perquè la resta dels alumnes romanguin atesos. 

 
Seguretat 
La direcció juntament amb la coordinadora de riscos laborals, vetllaran per la 
seguretat del recinte i les instal·lacions escolars, tenint cura en considerar els 
elements de seguretat de què ha d’estar proveït el centre. 
La directora juntament amb el conserge tindran cura que la realització de les 
obres i tasques de manteniment, reparació i conservació no interfereixin la 
normal activitat del centre o bé es programi una distribució diferent de les 
activitats, de manera tal que resultin el màxim d’ independents  possible en els 
espais i/o temps. 
L’escola disposa del pla d’emergència i evacuació (ANNEX 15) com un 
reglament específic per a aquests supòsits. Aquestes normes es donaran a 
conèixer a principi de cada curs, a l’alumnat, al professorat i a la resta de 
personal del centre. 
Es realitzarà com a mínim un simulacre d’emergència al curs i el primer 
trimestre. La valoració dels simulacres d’emergència s’incorporarà al pla 
d’emergència i es remetrà a la Delegació territorial del Departament 
d’Ensenyament/Educació. Els resultats d’aquestes valoracions es tindran en 
compte per a la millora i l’actualització del pla d’emergència i evacuacions. 
 

Higiene 
És exigible/imprescindible una bona higiene de les persones que comparteixen 
el mateix espai, en aquest cas, l’escola. Amb aquesta finalitat les famílies són 
responsables de la higiene de llurs fills/es, tant personal com de la roba que 
porten. Els tutors i les tutores vetllaran per assegurar aquest aspecte en 
l’alumnat, actuant de la manera més convenient per facilitar la inclusió de totes 
les criatures i la cohesió del grup, i informant la  CAD en cas que es detecti una 
possible negligència de les famílies en l’atenció dels menors. 
Els nens i nenes que tinguin polls han de romandre a casa fins la total 
eliminació de polls i llémenes. Les famílies han d’avisar al centre i la directora 
enviarà una nota informativa per tal que la resta de nens i nenes facin un 
tractament de prevenció. 
En les reunions d’inici de curs es passarà un comunicat a les famílies amb 
recomanacions d’higiene personal. 
Sobre el vestit 
La roba que vesteixen les criatures ha de ser adient a l’activitat que s’ha de 
realitzar a l’escola. 
És necessari portar xandall o roba còmode i sabatilles d’esport a les classes 
d’educació física, així com mitjons antilliscants quan l’activitat es faci al gimnàs. 
 
Cal que l’abric, jaquetes, mitjons i altres peces o objectes que es consideri 
oportú portin el nom escrit o cosit. 
Les jaquetes i abrics han de portar una veta d’uns 10cm. Per a poder-los penjar. 
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7.1.19 Ús del centre (Decret 102/2010 Art.53 i 54) 

7.2 De les queixes i reclamacions 

7.2.3 Actuacions en cas de queixes sobre la prestació del servei que qüestioni   
l’exercici professional del personal del centre 

Quan els pares estiguin en desacord amb l’actuació del personal del centre, cal 
que en primer lloc parlin amb el/la mestre/a amb qui tinguin la discrepància. En 
cas de no trobar punts d’acord, cal parlar amb el tutor/a i en darrer terme si és 
necessari, amb la direcció del centre. 
De qualsevol reunió s’haurà de deixar registre escrit amb l’especificació dels 
acords presos. 
Si tot i així no s’està d’acord i es vol presentar una queixa formal, cal fer un escrit 
de queixa adreçat a la direcció que ha de contenir la identificació de la persona o 
persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i, 
sempre que sigui possible, les dades, documents o altres elements acreditatius 
dels fets, actuacions o omissions a què es fa referència. 
La resposta a les queixes s’ha de donar amb la màxima celeritat possible evitant 
sobrepassar el termini d’una setmana. 

 
7.2.2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs 
 
7.2.3. Impugnacions de decisions dels òrgans i personal del centre 

7.3. Serveis escolars.  

7.3.1. Acollida matinal 
Serà organitzada per l’AMPA,  en horari de 8 a 9h i de 16:30 a 17:30h fins a 
l’inici de les activitats extraescolars.  

7.3.2. Menjador escolar  
El centre disposa de menjador escolar, que s’organitza d’acord al que disposa el 
Decret 160/1996, de 14 de maig, i seguint el pla de menjador que la comissió 
elabora. 
El funcionament del menjador és responsabilitat de l’empresa que l’AMPA del 
centre contracta. El document “Pla de funcionament de menjador” recull 
l’organització concreta de grups, horaris, espais disponibles, etc. Del centre. 
La Comissió de menjador formada per representants de famílies, monitoratge i 
direcció és l’encarregada de vetllar pel bon funcionament.  

7.4. Gestió econòmica 
La secretària de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre, 
amb el vist-i-plau de la directora (elaboració pressupost, seguiment del mateix, 
pagaments, liquidació...), amb el programa de gestió SAGA 
Quan algun mestre realitzi una compra per la classe o per l’escola, haurà de 
demanar sempre la factura de la compra. Si és un tiquet de compra, hi ha de 
figurar de forma clara el NIF de l’establiment, el concepte de la compra i 
l’import.  
Els pagaments es faran un dia a la setmana ? 
 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=545262&language=ca_ES&action=fitxa
http://www.escolaxarau.cat/wp-content/uploads/2016/03/Menjador-2015-16.pdf
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Material, llibres, sortides i piscina a CI. El material i llibres és socialitzat i per 
tant l’adquireix l’escola. 
Les famílies paguen una quota anual proposada per la comissió econòmica i 
aprovada pel Consell escolar. 
L’escola vetllarà per a què totes les criatures tinguin material, llibres i puguin 
participar en les sortides i per tant es facilitarà el pagament fraccionat de la 
quota a les famílies que ho necessitin. 

7.5. Gestió acadèmica i administrativa 

7.5.1. De la documentació acadèmica  
A secretaria hi ha un arxivador per cada grup classe on es guarda la 
documentació dels alumnes. Cada alumne disposa d’un portafoli on es guarda 
la seva documentació personal: fitxa dades bàsiques, informes, informe final de 
cicle, mesures d’adaptació curricular i informes EAP si es el cas, autorització 
pàgina web, documents judicials si es el cas, informes mèdic si és el cas. En el 
cas d’alumnes vinguts d’un altre centre també hi ha la documentació enviada 
per l’altre centre (informe personal de trasllat i historial acadèmic). 
Qualsevol mestre pot consultar la documentació del seu alumnat, sense  
treure-la de les dependències d’administració. 

7.5.2. De la documentació administrativa 
El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a la 
documentació de l'alumnat, que comprén  la documentació acadèmica i la de 
gestió, de l'arxiu individual i relativa als grups d'alumnes. 
 

El centre disposarà de tots els llibres de registre preceptius degudament 
habilitats i diligenciats: registre d’entrada i sortida de correspondència, 
matrícula d’alumnes, dels historials acadèmics dels i les alumnes, registre de 
certificacions, llibre d’absències i permisos del professorat, llibre d’actes de 
claustre, llibre d’actes de consell escolar, llibres de comptabilitat, pressupost 
del centre i justificació anual de despeses amb les corresponents actes 
d’aprovació del consell escolar, inventari... 
 

El centre disposarà d’un arxiu actiu: documentació activa del centre que 
s’utilitza per a la realització de les seves tasques ordinàries. Aquesta s’ha de 
custodiar un màxim de 5 anys, excepte aquells que puguin generar 
certificacions posteriors (per exemple dades anuals). La documentació de 
gestió econòmica s’ha de custodiar un mínim de 6 anys. 
L’arxiu històric (tots els llibres-registre, actes i títols) i els historials acadèmics 
mentre no siguin lliurats al titular o enviats a un altre centre per canvi 
d’escolarització, s’han de conservar permanentment. 
Les actes dels òrgans col·legiats fetes amb mitjans informàtics 
s’enquadernaran, assegurant la numeració de pàgines, amb la diligència de 
obertura i certificació final de tancament on consten les actes que conté el 
llibre, degudament signat per la directora i la secretària.  
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7.5.3. Altra documentació 
El centre recollirà la documentació referent a l’activitat i col·laboració amb 
altres sectors de la comunitat educativa i serveis escolars (coordinació amb 
altres centres educatius, menjador, serveis socials, EAIA...) 

7.5.4. Programació de tallers i d'aula 
A nivell intern el professorat haurà de fer dos tipus de programació: 

o Programació de tallers. S’ha de presentar a la cap d’estudis a principis 
de curs. 

o Llibreta de programació setmanal, on es situaran les activitats que es 
fan dia a dia a la classe. Cal que les activitats siguin coordinades per 
ambdós grups del mateix nivell i que estiguin en un lloc visible de l’aula. 

Amb aquesta programació s’assegura que si una persona falta, la qui la s
 substitueixi pot desenvolupar la classe sense trencar la dinàmica del grup. 

 

7.5.4. Altres 

7.6 Del personal d’administració i serveis i de suport del centre 
El personal d’administració i serveis de suport socioeducatiu (professionals que 
degudament contractats per les institucions, entitats, associacions o empreses 
corresponents prestin servei en el centre i /o professionals externs que en el 
desenvolupament de les seves funcions portin a terme tasques en el si del 
centre) té el deure de respectar les normes del centre contingudes en aquest 
document, així com altres normes de rang superior que resultin d’aplicació en 
cada cas concret. Tanmateix, aquest personal té el deure de reserva respecte 
de la informació a que tingui accés per raó del seu càrrec. 

8 CONVIVÈNCIA DEL CENTRE (Llei 12/2009, del 10 de juliol, Articles 30 al 38) 

8.1 Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals. 
Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un 
bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta. 

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

L’escola, com institució docent, promou la convivència pacífica entre els 
membres de la comunitat educativa on els objectius fonamentals són:  

o Desenvolupar la pròpia identitat 

o Saber relacionar-se i actuar solidàriament.  

Aquests objectius s’esdevenen absolutament necessaris per avançar en la 
construcció d’una societat cada vegada més democràtica, cohesionada i 
pacífica.  

Aquesta tasca correspon primer a la família i amb ella a l’escola i al conjunt de 
la societat. A l’escola és responsabilitat de tots els agents implicats en el fet 
educatiu i fonamentalment dels i de les mestres del centre. I és per això que cal 

http://www.escolaxarau.cat/wp-content/uploads/2016/05/Coeducació-DEF.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=480169&language=ca_ES&action=fitxa
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=545262&language=ca_ES&action=fitxa
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desenvolupar aprenentatges en valors, actituds i hàbits relacionals; i afavorir 
una atmosfera de treball i convivència adients, així com afavorir el 
desenvolupament d’estratègies per a la prevenció de la violència en qualsevol 
de les seves manifestacions i fer del diàleg, el respecte mutu i la col·laboració 
els eixos motrius de tota la comunitat educativa.  

1. La carta de compromís educatiu: que inclou els drets de convivència i els 
deures d'actituds i comportament necessaris.  El  centre vetllarà̀  pel consens 
envers la seva signatura i pel compliment dels acords que es consideren en el 
document. La definició dels continguts de la carta de compromís han estat 
presentats i acceptats per la comunitat educativa.  

2. La tutoria: com espai de reflexió i aprenentatge de les habilitats socials i control 
de les emocions que fomenten una millor convivència. El centre vetllarà per una 
organització entre tutors/es que afavoreixi l’intercanvi i la posada en comú 
d’informació que doti de contingut les tutories per a que es treballin els valors de 
la convivència a les classes.  

3. L’acollida dels nouvinguts: Tal i com s’estableix al Pla d’Acollida del Centre.  

4. Els documents i comunicacions sobre la convivència en el centre:  

Individuals:  
o Agenda escolar: utilitzar els espais reservats per a comunicacions amb la 

família.  
o Comunicació telefònica. Qualsevol mestre/a pot posar-se en contacte 

via telèfon amb les famílies per tractar i comunicar fets i situacions 
relacionades amb la convivència.  

o Full d’incidències. Escrit descriptiu de conductes contràries a la 
convivència.  

o Graella de regulació del comportament. Seguiment en un mateix full del 
comportament d’un alumne, per part de tot el professorat. 
 

5. Criteris 
o A educació infantil fem rotllana cada matí i a través de l’expressió oral 

treballem la convivència establint converses relacionades amb pautes 
de convivència: el torn de paraula, el respecte envers els altres, no 
molestar als companys/es, el silenci i/o parlar en un to fluix, l’atenció. 

o A partir de la lectura “El Monstre de Colors”, verbalitzem i compartim 
vivències, sentiments, neguits, descobrim les pròpies emocions: alegria, 
tristesa,  amistat, por, empatia, estimació, mort, enuig i prenem 
consciència que tots som diferents i especials. 

o A cicle inicial es farà servir el programa “parlem-ne”. Es fonamenta en la 
potenciació de la intel·ligència emocional per afavorir en l’alumnat el 
desenvolupament personal i social.  

o Als cicles mitjà i superior aplicarem la filosofia del programa “Decideix 
1/Decideix 2”. Es fonamenta en la prevenció de la resolució de 
conflictes. 

file:///C:/Users/Direccio/Dropbox/NOFC%20XARAU/Documents/Pla%20d'acollida%20i%20integració%20PAI.pdf
file:///C:/Users/Direccio/Dropbox/NOFC%20XARAU/Documents/decideix1.pdf
file:///C:/Users/Direccio/Dropbox/NOFC%20XARAU/Documents/decideix1.pdf
file:///C:/Users/Direccio/Dropbox/NOFC%20XARAU/Documents/decideix2.pdf
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Tercer. Es fa una sessió setmanal 
Quart 
Cinquè 
Sisè 
A 4t, 5è i 6è es fa una sessió quinzenal. 
 

L’hora de tutoria es dedicarà a: debats, assemblees, plantejament 
d’opinions i argumentació, realització de propostes organitzatives i de 
treball, anàlisi de conflictes i dificultats, presa de decisions, jocs de rol, 
dramatització de conflictes, expressió de sentiments i emocions... 

Els hàbits d ́ordre, de relació i treball es treballen durant totes les etapes 
durant les rutines diàries graduant el nivell d éxigència.  

A tota la primària treballem el projecte Escolta’m. 

8.2 Mediació escolar 
Apliquem la resolució pacífica de conflictes com a procés de mediació escolar per 
tal de que els alumnes vagin assolint les estratègies necessàries per aplicar-les de 
forma autònoma. 
 

8.3 Règim disciplinari de l’alumnat 

8.3.1 Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes greument perjudicials per a la 
convivència del centre (Decret 279/2006, capítol 2, article 33) 
Es consideren conductes sancionables les següents: 
o Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la 

comunitat escolar que depassem la incorrecció o la desconsideració. 
o L’agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa. 
o Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat 

escolar, particularment aquelles que tinguin una implicació de gènera, 
sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l’alumnat més vulnerable 
per les seves característiques personals, socials o educatives. 

o La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o 
sostracció de documents i material acadèmica. 

o El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del 
centre, del seu material o dels objectes i les pertinences dels altres 
membres de la comunitat educativa. 

o Els acte injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de 
les activitats del centre. 

o Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la 
integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre. 

o La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contraries a les normes 
de convivència del centre. 

8.3.2 Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes perjudicials per a la convivència en 
el centre (Decret 279/2006, capítol 3, article 38) 
Es consideren conductes contraries a la convivència del centre: 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=403808&language=ca_ES&action=fitxa
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o Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 
o Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la 

comunitat escolar. 
o Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les 

activitats del centre. 
o Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la 

comunitat escolar. 
o El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del 

centre, o del material d’aquest o de la comunitat escolar. 
o Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de 

l’activitat escolar. 

8.4 Regulació del comportament 
  

8.5 Full d’incidència  
Els tutors i les tutores emplenen el full de registre de la conducta del nen o de la 
nena, sempre amb el vist i plau, informant a la direcció del centre. 
La resta de personal del centre (especialistes, monitoratge) han d’informar 
ràpidament al tutor o la tutora del que ha passat i donar-li còpia del registre de 
la conducta o de la incidència. 
La família serà degudament informada sobre la situació succeïda a l’escola. La 
còpia del registre , signada pel tutor/a, es guardarà a l’expedient de la criatura.  

 
9 DISPOSICIONS FINALS 

Primera. Interpretació del reglament 
1. Es faculta la directora per a la interpretació del reglament. 
 

        Segona. Modificacions 
Pàgina 1 del document NOFC 
 

        Tercera. Publicitat 
1. Les NOFC es difondran a tots els membres de la comunitat educativa a 

través dels seus representants en el Consell Escolar (web escola, blog 
AMPA). 

2. S’explicaran els punts més rellevants d’aquestes NOFC a l’alumnat, en el 
decurs de la normal activitat acadèmica, segons les respectives edats.  

3. Totes les modificacions que s’introdueixin tindran el mateix procés de 
difusió que s’ha descrit anteriorment. 

4. Aquestes normes, un cop aprovades pel Consell Escolar seran lliurades al 
Departament d’Ensenyament per a que verifiqui la seva legalitat. 

 
       Quarta. Entrada en vigor 

 
Aquestes NOFC entraran en vigor a partir del               de juny de 2016 
 
La directora 
Neus Santos Napal 
 

file:///C:/Users/Direccio/Dropbox/NOFC%20XARAU/Documents/Acords%20Regulació%20del%20comportament.pdf
http://www.escolaxarau.cat/wp-content/uploads/2016/04/Full-incidències.pdf
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DILIGÈNCIA per fer constar que les presents NOFC han estat aprovades pel 
consell escolar el dia      de setembre de 2016, tal com consta en el llibre 
d’actes d’aquest òrgan col·legiat 
 
Vist-i-plau      La secretària 
La directora      Camino García Garro 
Neus Santos Napal 
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file:///C:/Users/Direccio/Dropbox/NOFC%20XARAU/Documents/LES%20REUNIONS%20.pdf
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