
ESCOLA  JOAN MARAGALL 

NOFC   Aprovat Consell Esccolar  27/06/2013 darrera actualització curs 2017-2018 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NORMES D’ORGANITZACIÓ 
 

 I FUNCIONAMENT 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT Aprovat pel Consell Escolar el JUNY DEL 2013 
Darrera actualització realitzada el curs 2017-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCOLA  JOAN MARAGALL 

NOFC   Aprovat Consell Esccolar  27/06/2013 darrera actualització curs 2017-2018 2 

 
 
1. PRESENTACIÓ 
 
2. DADES D’INTERÈS 
 
 
3. ESPAIS 
3.1 Edificis 
3.2 Aules 
3.3 Sala d’esbarjo 
3.4 Menjador professorat 
3.5 Menjador alumnat 
3.6 Sales de material i d’informàtica 
 
 
 
4 ORGANITZACIÓ GENERAL 
4.1 Organització i comunicació 
4.2 Consell Escolar 
4.3 Agenda Escolar  

4.3.1 Alumnat 
4.3.2 Professorat 

4.4 Full informatiu 
 
 
 
5 PROFESSORAT 
5.1 Absències 
5.2Substitucions 
5.3Càrrecs 

5.3.1. Encarregat de sortides 
5.3.2.Encarregat de material  
5.3.3.Encarregat de nivell 

5.4 Horari del mestre/a  
5.5 Material d’aula 
5.6 Quartets de material 
5.7Vigilàncies pati 
5.8Vetlladors 
5.9Departaments 
5.10 Simulacre d’evacuació 
 
 
 
6 ORGANITZACIÓ DEL TREBALL AMB L’ALUMNAT PER CICLES 
6.1 Pautes de treball a Educació Infantil 

6.1.1 Línia d’Educació Infantil  
6.1.2 Organització de la classe 
6.1.3. Psicomotricitat 
6.1.4 Conflictes 

 
6.2 Pautes de treball a Primària 

6.2.1 Llibretes  
6.2.2 Materials 
6.2.3. Dossier i cartipassos, fulls i carpetes. 

 
6.3 Activitats: vela, natació, coral, bautukada, Ràdio 
6.4 Padrins de lectura 
6.5 Llibres de reutilització 
 
 
 



ESCOLA  JOAN MARAGALL 

NOFC   Aprovat Consell Esccolar  27/06/2013 darrera actualització curs 2017-2018 3 

 
7. NORMES DE CONVIVÈNCIA 
7.1 Normes i faltes 
7.2 Sancions 
7.3 Conflictes : Prevenció i resolució. 

7.3.1 Estratègies de prevenció 
7.3.2 Afrontar i resoldre el conflicte 
7.3.3 Full de reflexió 

 
 
8  ALUMNAT 
8.1 Horaris  
8.2 Entrades 
8.3 Conflictes : Prevenció i resolució. 

7.3.1 Estratègies de prevenció 
7.3.2 Afrontar i resoldre el conflicte 
7.3.3 Full de reflexió 

 
 
 
9  FAMÍLIES 
9.1 Entrevistes 
9.2 Taller de famílies 
9.3 Reunions 
9.4 Quotes 
9.5 Acompanyants a les excursions 
9.6 Col.laboració amb colònies de sisè 
9.7 AMPA 
 
 
 
10  DOCUMENTS 
PEC en procés de revisió i reelaboració 
Projecte de Direcció 
Carta de Compromís 
Projecte Lingüístic  de Centre ( redactat i aprovat al curs 08-09). 
Pla d’Acollida per a l’alumnat nouvingut ( redactat i aprovat el curs 06-07). 
Pla d’Acollida  per als mestres ( redactat i aprovat el curs 06-07). 
Projecte de convivència ( en procés d’elaboració) 
El document línia d’escola 
 
 
11 SERVEIS 
 
11.1 REPROGRAFIA 

11.1.1 Demanar que fotocopiin treballs  
11.1.2 Per fer-se un mateix les fotocòpies 

11.2 CLASU DEL CENTRE 
11.2.1 Docents 
11.2.2 Personal de neteja 

 
12 PAS 
 
12.1 Conserge 1 Escola (Rial) 
12.2 Conserge 2 Escola (AMº Ravell) 
12.3 Conserge 3 Escola Adults 
 
 
13 MENJADOR 
Pla de menjador  



ESCOLA  JOAN MARAGALL 

NOFC   Aprovat Consell Esccolar  27/06/2013 darrera actualització curs 2017-2018 4 

 
 
14 ANNEX 
 
 
CARTA COMPROMÍS 
 
REFLEXIO POSTERIOR A UN CONFLICTE 
 
AUTORITZACIÓ RECOLLIDA ALUMNAT 
 
COMPROMÍS ACOMPANYANT SORTIDES 
 
AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA AL SEP 
 
PROPOSTA PER ACOMPANYAR A UNA EXCURSIÓ 
 
FULL D’AUTORITZACIÓ D’EXCURSIONS I SORTIDES 
 
FULL AUTORITZACIÓ COLÒNIES 
 
FULL DEPARTAMENT AUDIOVISUAL: DEMANDES 
 
REPETICIÓ DE CURS 
 
COMPROMÍS BON ÚS  ESPAI DEL MENJADOR 
 
NORMES D’ÚS DE L’ESPAI DEL MENJADOR: AMPA 
 
COMPROMÍS CLAUS 
 
COMPROMÍS ALARMA 
 
CONDICIONS D’ÚS DE L’ESPAI MENJADOR PER AMPA 
 
CASAL D’ESTIU DE L’AJUNTAMENT 
  
ACORD D’ÚS INTAL.LACIONS AJUNTAMENT ESCOLAR FEBRER 2009 
 
PLA DE NETEJA: ESPAIS I HORARIS 
 
 
 
 
15. REFERENT NORMATIU 



ESCOLA  JOAN MARAGALL 

NOFC   Aprovat Consell Esccolar  27/06/2013 darrera actualització curs 2017-2018 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. PRESENTACIÓ 
 
 
En aquest document recollim tot aquell conjunt de normes i actuacions consensuades que ens permet 
organitzar el dia a dia a la nostra escola. 
 
Aquestes normes internes faciliten  el bon funcionament del centre. 
 
És un document viu, obert, que anem actualitzant quan convé. 
 
 

2. DADES D’INTERÈS 
 
Nom del centre : Escola Joan Maragall 
Adreça:  Rial Sa Clavella, s/n 
   08350 Arenys de Mar  
Telèfons  93 792 28 02    93 795 9775 
AMPA   93 795 82 06 
A/e:            a8000153@xtec.cat  

Web                        http://www.escolajoanmaragall.org  
Facebook 
Twitter 
 
 
 
 
3 ESPAIS 
 
3.1 Edificis 
3.2 Aules 
3.3 Sala professors 
3.4 Menjador professorat 
3.5 Menjador alumnat 
3.6 Sales de material i d’informàtica 
 
 
 
3.1 L’ escola té dos edificis 
 
Edifici Anna M. Ravell: L’edifici va obrir les portes el curs 1960-1961.   
S’hi ubica Educació Infantil i primer nivell de Cicle inicial. Hi ha, també, una aula d’educació especial, aula 
d’audició i llenguatge, una sala de psicomotricitat, una sala polivalent (el colomar) i altres dependències.  
 
 
Edifici del Rial: És un edifici inaugurat el curs 1971/1972. 
Hi trobem els nivells des de segon de Cicle Inicial fins a sisè d’Educació Primària. A la planta baixa hi ha 
la biblioteca, l’aula de música, el menjador, la cuina, sala de professors i els despatxos. La sala 
d’ordinadors és al primer pis. Els dos edificis disposen d’ascensor.  
 
3.2 Aules 
Cal vetllar pel manteniment de les aules i el seu mobiliari procurant que les taules estiguin sempre netes i 
que, per motius de conservació de pintura i d’obra, no toquin les parets. 
Quan una aula ja no s’ha d’utilitzar més durant el dia cal que: 
Els alumnes col·loquin les cadires damunt les taules (edifici Rial). 
Els alumnes abaixin les persianes i tanquin les finestres (edifici Rial). 
Apaguem el llum. 
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Tanquem la porta amb clau vetllant molt que no ens quedi cap nen/a tancat a dins. 
A final de curs les aules es deixen recollides i endreçades d’acord amb el qui hagi establert: casal d’estiu, 
reutilització, etc 
 
En el cas de detectar algun tipus de desperfecte o incidència amb la neteja, a qualsevol dels espais i 
aules de l’escola, cal anotar-ho a una graella que es troba a la consergeria i que és específica per recollir 
aquest tipus d’incidències. Allí cal detallar-ho posar la data i signar-ho. 
3.3 Sala professors  
El centre disposa d’una sala de mestres on hi ha informacions i és lloc de trobada. Hi ha una màquina de 
cafè.  
 
3.4 Menjador professorat 
El centre disposa de servei de menjador amb cuina pròpia. 
Horari per dinar els mestres és de 14h a 15 h. 
 
Lloc: Sala de la biblioteca 
 
Funcionament per als mestres: Mensualment s’editen dos menús:  
Menú 1: És el que es cuina per als alumnes. 
Menú 2: Acostuma ser a base de verdura, amanida i planxa. 
Si s’utilitza aquest servei, els mestres que arriben primer, van a la cuina a buscar el carro i mínimament 
paren les taules (aigua a les gerres, repartir les setrilleres). En acabar de dinar cada comensal és 
responsable de que no quedi res damunt la taula. Cal  deixar-ho tot al carro,  classificat segons l’ordre 
marcat per facilitar la feina al personal de la cuina. 
El pagament és mensual domiciliació bancària. 
Una tercera opció és portar el menjar preparat de casa. Hi ha microones per escalfar-se el dinar i nevera.  

 
CAL ESTAR INFORMAT DE LES NORMES DE RECOLLIDA D’ALUMNES DEL MENJADOR (aprovades 
pel Consell Escolar el dia 15 de desembre 2011) 
 
3.5 Menjador alumnat 
 
•Informació anticipada de menús, a les famílies 
•Informes diaris a P3        Setmanal i mensual a P4       Mensual a P5 
  Informes trimestals a primària. 
•Migdiada a P3 
•Preus d’acord amb la normativa que marca el departament 
•Telèfon de SANED 937 904 093 per avisar per tot tipus d’incidències. 
 
Hi ha un telèfon de migdia (12:30h a 15h) per contactar amb el coordinador del menjador si és urgent per 
a la família. 
 
• Reunió informativa per a les famílies, el setembre abans d’iniciar el curs escolar 
 
3.6 Sales de material i d’informàtica 
 
Cap alumne hi pot anar sol, sempre ha d’estar acompanyat d’un/a mestre/a. 
El professorat  ha de tenir clar  quins sons els espais de materials que corresponen al seu 
nivell/cicle/especialistat i respectar i matenir ordenats  els espais i el material. 
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4 ORGANITZACIÓ GENERAL 
 
4.1 Organització i comunicació 
4.2 Grup de Xarxa 
4.3 Consell Escolar 
4.4 Agenda Escolar  

4.4.1 Alumnat 
4.4.2 Professorat 

4.5 Full informatiu 
 
 
 
4.1 ORGANITZACIÓ I COMUNICACIÓ dins la comunitat educativa 
 
 
Detall d’actuacions per fomentar i facilitar el treball organitzat i coordinat. 
 
 
GRUPS/ACTUACIONS/  RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 
 
EQUIPS DE TREBALL 
 
EQUIP DIRECTIU 
 

Direcció 2 cops setmana 

EQUIP DE COORDINACIÓ 
Treball  setmanal de l’equip de coordinació, com a gran 
motor de dinamització i coordinació de la tasca 
pedagògica a l’escola. 
Coordinat per cap d’estudis. 
Actes setmanals. El treball continua als cicles. 
 

Cap d’estudis 
coordinadores cicle 

Trobades setmanals 

EQUIP DE CICLE 
Per donar o tractar informació, fer valoracions,  arribar a 
acords metodològics i organitzatius i  coordinar-se.  
 

Equip directiu setmanal 

EQUIP DE NIVELL  
Programar i organitzar treball a les aules. 
 

Equip directiu Setmanal 

EQUIP D’INTERCICLE  
Coordinar treball pedagògic entre els cicles. 
 

Equip directiu Mensual 

EQUIP D’ESPECIALITAT o ESPECIALISTES 
 

Equip directiu Quinzenal 

COMISSIONS diverses (heterogènies) 
Elaboració de Projectes d’Escola: lingüístic, Convivència, 
PEC. 

Equip directiu Quinzenal 

PROFESSINALS DIVERSOS:  
Vetlladors, Once, Creda, fundacions, etc  

Equip directiu Inici final de curs, i 
segons necessitats. 

CLAUSTRE  Direcció Inici, final de curs, 
trimestral i quan calgui 

CONSELL ESCOLARS Direcció Inici, final de curs, 
trimestral i quan calgui 

COMISSIÓ SOCIAL 
 

Equip directiu mensual 

CAD Comissió d’atenció a la diversitat. 
 

Equip directiu mensual 

EAP  Equip directiu Quinzenal 
MENJADOR ESCOLAR Comissió del CE i coordinació 
amb direcció dirària. 

Equip directiu Trimestral  

COORDINACIÓ ESCOLA: AMPA, REGIDORIA, NETEJA 
 

Equip directiu Periodicitat segons 
necessitats ( quinzenal-
mensual- o trimestral) 
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FULL INFORMATIU SETMANAL 
Per a membres del claustre i membres del CE , 
L’envia per correu electrónic la direcció cada divendres. 
Es deixa als calaixos en format paper al professorat que 
ho sol.licita. 
L’apartat de publicacions les prepara la secretària. 
La graella  de  reunions professorat  la prepara: cap 
d’estudis. 
Informacions diverses , confegir i enviar el full: direcció 
 
 
 

Directora 
 

Setmanal 

 
AVALUACIÓ ALUMNAT  
Aplicació  d’un calendari de reunions d’equips docents  
per avaluar a l’alumnat, fomentant la màxima implicació 
tant dels mestres tutors com dels mestres especialistes 

Cap d’estudis Consultar calendari de 
reunions. 

ACTES D’AVALUACIÓ ALUMNAT 
El model d’acta d’avaluació registra l’aportació escrita de 
tutors i especialistes, en coherència amb principis 
metodològics i criteris d’avaluació. 

Cap d’estudis i equip 
de mestres 

trimestral 

AGENDA MESTRES 
Elaboració  agenda per a  mestres amb un format  que 
faciliti la recollida organitzada del treball programat per a 
l’alumnat, la recollida  del contingut de tot tipus de 
reunions i informacions diverses 

Equip directiu Juny i setembre 

RESPONSABLE DE TREBALL PEDAGÒGIC AL NIVELL 
Assignació d’una persona per nivell reponsable de recollir 
al llarg del curs acords, suggerènies i valoracions  a la 
llibreta de nivell. 

Responsable de nivell Tot el curs 

RESPONSABLE DE MATERIALS DE NIVELL 
Assignació d’una persona per nivell reponsable del 
material 

Responsable de 
material 

Tot el curs 

RESPONSABLE DE DEPARTAMENT 
Assignació d’una persona reponsable de  cada 
Departament que controla servei de préstec, adequació 
de l’espai, comanda de material, inventari, i  fa el registre 
al llarg del curs a la llibreta del Departament. 

Responsable de 
departament 

Tot el curs 

RESPONSABLE DE SORTIDES DE NIVELL 
Assignació d’una persona reponsable de sortides del 
nivell que enregistra la programació, valoració i memòria 
de les sortides. 

Responsable de 
sortides 

Tot el curs 

 
BIBLIOTECA ESCOLAR I D’AULA. 
Manteniment de l’ordre  i el servei de la biblioteca de 
l’escola. Inventari de llibres, préstecs, etc 

Baldomer Torrent Tot el curs 

 
COMUNICACIÓ INFORMACIO A FAMÍLIES 
Reunió nous matriculats 
Reunions concertades particulars 
Reunions tutors/es amb famílies grup i particulars. 
Correu electrònic 
Circulars en paper i en pdf 
Cartelleres de l’escola  
Agenda escolar 
Web de l’escola 
Facebook de l’escola 
Twitter de l’escola 
 

Direcció  Tot el curs 
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4.3 CONSELL ESCOLAR 
 
El seu funcionament serà d’acord amb la normativa establerta. 
 
A més de tenir la comissió econòmica, el nostre consell escolar té altres comissions. 
Comissió de menjador 
Comissió pedagògica 
 
Comissió menjador 
 
Objectiu general d'aquesta comissió: vetllar pel bon funcionament del menjador escolar. 
 
Un lloc de trobada, debat i acords per detectar i millorar el mejador escolar: menús, hàbits, monitoratge, 
organització, etc.. 
És una comissió on estem representats famílies, mestres, menjador i direcció. 
 
Rols dels diferents membres de la comissió 
Direcció: Escoltar demandes. Comunicar incidents. Fer propostes de millora.  
Mestra: recollir demandes i suggeriments del professorat, animar a apuntar les incidències a la graella. 
Pare/mare (família i/o AMPA): recollir suggeriments de les famílies, fer propostes, motivar pel bon ús  i 
funcionament del menjador.  
Coordinador del menjador: informar del funcionament, activitats, millores, incidències, etc.. 
 
Normes de funcionament de la comissió. 
Convoca  la presidenta del CE 
S’informarà dels temes tractats a la comissió al si del Consell Escolar. 
La secretària  de la comissió en farà acta. 
La secretària serà la representant  del professorat.  
El pare/mare serà l’enllaç i contacte amb famíies i/o AMPA 
 
Temporització de les reunions 
Dues trobades trimestrals; a inici i final del trimestre.  
Una reunió trimestral és la comissió sola i l’altra reunió trimestral és amb representants de l’empresa. 
 
Contingut de les reunions 
Revisar menús, hàbits, mesures organitzatives, etc... 
Buscar acord i propostes de millora 
 
 
Comissió d’obres i manteniment 
 
Objectiu general d'aquesta comissió. 
 
Un lloc de trobada, debat i acords per detectar i millorar les instal.lacions i espais de l’escola. 
És una comissió on estem representats els diferents sectors: ajuntament (titularitat demanial), PAS 
(treballador de l’ajuntament que fa les tasques de conserge), famílies (AMPA que movilitza i fomenta la 
col.laboració), mestres i direcció. 
Els grans temes d’obres intervencions quedarien pels experts de les administracions. 
 
Rols dels diferents membres de la comissió 
 
Regidora: representar administració al centre. Coordinació amb tots els professionals des de l’àmbit de 
l’ajuntament 
Direcció: Escoltar demandes. Fer suport al PAS. Comunicar grans incidents a l’ajuntament. 
PAS: donar resposta a les demandes establint unes prioritats i coordinar amb la resta de treballadors de 
l’ajuntament. 
Mestra: recollir demandes i suggeriments del professorat, animar a apuntar les incidències a la graella. 
Pare/mare (família i/o AMPA): recollir suggeriments de les famílies, fer propostes, motivar pel bon ús i 
animar a fer petites actuacions de manteniment. 
 
 
 
Normes de funcionament de la comissió. 
Convoca és  la presidenta del CE 
S’informarà dels temes tractats a la comissió al si del Consell Escolar. 
La secretària  de la comissió en farà acta. 
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La secretària serà la representant  del professorat.  
El pare/mare serà l’enllaç i contacte amb famíies i/o AMPA 
 
Temporització de les reunions 
Trobades trimestrals; a inici del trimetre 
Faríem coincidir les comissions amb la temporització del GTX ( inici de trimestre) 
Proposem dimecres que no sigui el tercer de mes ( pels plens) 
 
 
Contingut de les reunions 
Què es fa a les trobades? 
 
Incidències per part del PAS 
Incidències per part del professorat 
Incidències per part de la direcció 
Incidències per part de la direcció 
Incidències per part de la direcció 
 
Buscar acord i propostes de millora 
 
Cada representant del sector respondria d’una part en els acords presos 
 
4.3 AGENDA ESCOLAR: 
 
4.3.1AGENDA ALUMNAT 
 
L’equip directiu encarregarà el disseny. Portada significativa per a l’alumnat i les famílies. Inclourà el 
calendari, normes d’escola, història de l’escola i una tradició arenyenca i un full per anotar l’horari escolar i 
extraescolar. 
 
El mestre/a tutor/a ha de supervisar que la primera setmana del curs no hi hagi cap família que no hagi 
posat totes les dades de l’alumne/a a la primera pàgina: 
Nom, adreça, telèfons, etc... 
 
És responsabilitat del mestre/a tutor/a exigir a la família que ho anoti els primers dies del curs. 
 

NOTES A LES AGENDES 
Sempre que hi hagi  una nota escrita a l’agenda  per part de la família o del tutor/a, altres mestres, 
direcció, coordinadora de menjador, etc Cal que la signi el destinatari.. D’aquesta manera es té constància 
que s’ha llegit. 

 
Objectiu : Fixar la utilització de l’agenda des de P3 fins a 6è, com a instrument de comunicació escola-
família, i afavorir l’autonomia del nen/a vers la temporalització i l’organització del seu treball. 
Tipus d’agenda:  Model A, de P.3 a 2n 
         Model B, de 3r a 6è 
Ambdós models seran personalitzats i iguals per a tots l’alumnat  
Contingut :    Horari      Normes bàsiques de l’escola (horari entrevistes, horari de direcció  Comunicats 
(retards, absències, entrevistes...) 
 
Agenda pròpiament dita. 
A partir de 3r també s’hi anotaran els treballs que cal presentar, i els cursos anteriors en funció de les 
necessitats. 
  
L’ agenda ha de ser una eina de comunicació i relació amb família-escola, una eina de treball de 
l’alumnat. Per tant s’han de tenir uns criteris clars sobre la seva utilització: 
 
El/la mestre/a ha de controlar diàriament l’agenda, comprovar si hi ha notes de la família, si l’alumne ha 
apuntat els deures marcats, … I SIGNAR ( I/O CONTESTAR) LES ANOTACIONS QUE HI HAGI DE LES 
FAMÍLIES 

 
A Cicle Mitjà durant el primer trimestre es farà un treball diari de l’agenda a 3r  creant l’hàbit d’anotar els 
deures, el que s’ha d’estudiar etc. A partir del segon trimestre s’anirà controlant l’agenda. S’ha 
d’aconseguir autonomia dels nostres alumnes. Els/les mestres han d’assegurar-se que tothom anota el 
què s’ha escrit.   
A Cicle Superior es farà seguiment de l’agenda tot fomentant  l’autonomia i responsabilitat. 
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• El mestre ha d’exigir la signatura a les notes adreçades a les famílies i a de signat  amb puntualitat 
les notes que els pares, mares i tutors li adrecin, d’aquesta manera tothom sabrà si el destinatari ha 
rebut el missatge.  

• A finals del mes de setembre, la primera pàgina de l’agenda ha d’estar degudament emplenada amb 
totes les dades personals de l’alumne. És responsabilitat del tutor/a  controlar que hi hagi totes les  
dades. 

• A l’agenda no es pot dibuixar, guixar, fer anotacions personals,… Ni enganxar cromes, ni enganxines. 
Si algun nen/a vol enganxar coses  se li ha d’oferir l’alternativa de  tenir una llibreta petita personal on 
pot fer tot això. 

• Els deures, treballs,… s’ha d’anotar bé amb una rodona, quadrat, … amb el color de l’àrea o amb les 
inicials   CAT, CAST, MAT, ME, AN, … 

• La cal·ligrafia ha de ser en tot moment clara i ben feta de manera que sigui clarament llegible. 
 
 
4.3.2 AGENDA PROFESSORAT 
 
 
L’equip directiu elabora l’agenda per al professorat a partir d’escoltar les propostes dels docents  i amb la  
participació de l’equip de coordinació  
Aquesta agenda inclou: 
Calendari, horari, dietari. 
Fulls per enregistrar informació relativa a:  l’alumnat, avaluació, entrevistes famílies, reunions diverses, 
etc... 
Aquesta agenda  inclou la informació general de l’agenda de l’alumnat, de manera que el professorat sap 
la informació que es dóna a les famílies. 
 
L’ agenda serveix per programar el treball a l’aula i recollir informació de l’alumnat i el centre. Quan un 
mestre no pot venir a l’escola l’ha de traspassar al mestre que el substituexi. 
 
 
 
4.4 FULL INFORMATIU 
 
 
 
És un full que s’edita setmanalment des de l’equip directiu. Informació que conté: 
 
• La correspondència d’interès que ha arribat a l’escola (cursos, seminaris, exposicions, visites 

pedagògiques, publicacions periòdiques, propaganda de material curricular, escolar, ... 
• Les reunions, dia a dia, de tota la setmana. Les sessions de dedicació exclusiva es destinen, entre 

d’altres, a reunions de nivell (amb els companys del mateix nivell), de cicle, de sessions prèvies 
d’avaluació, de visites amb pares, d’elaboració de documents,...  i a reunions de claustre.  

• El torn addicional de vigilància de patis. 
• Informacions diverses sobre activitats que realitzen els alumnes, entorn a les administracions, etc 

És molt important la lectura setmanal d’aquest full. 
 
On trobar-lo? EN EL TEU CORREU ELECTRÒNIC.  
 
Si es vol també en format paper, cal demanar-ho a secretaria i el trobaràs en el teu calaixet.  
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5. PROFESSORAT 
 
5.1 Absències 
5.2Substitucions 
5.3Càrrecs 
 

5.3.1. Encarregat de sortides:  
5.3.2.Encarregat de material:  
5.3.3.Encarregat de nivell: 

 
 
5.4 Horari del mestre/a  
5.5 Material d’aula 
5.6 Quartets de material 
5.7Vigilàncies pati 
5.8Vetlladors 
5.9Departaments 
5.10 Simulacre d’evacuació 
 
 
 
5.1ABSÈNCIA D’UN/A MESTRE/A 
 
Cal actuar d’acord amb el marc legal establert. 
Si l’absència es pot preveure anticipadament caldrà: 

• 1r Comunicar-la personalment  a la direcció, exposar-ne els motius i esperar si és o no 
autoritzada.  

• 2n Enregistrar-la  a través d’un full que hi ha a la secretaria del centre tal com marca la normativa 
establerta. 

• 3r Deixar preparada la feina que han de realitzar els alumnes. Si es tracta del mestre-tutor la 
deixarà damunt la seva taula; si es tracta d’un mestre/a especialista caldrà que la deixi al despatx 
de la cap d’estudis. 

• 4t Fer el canvi de torn de vigilància de pati amb un altre mestre, i també (si cal)  farà altres petits 
canvis de funcionament que el mestre absent té constància que podrien afectar al 
desenvolupament del treball dels infants o companys. 

 
Si l’absència no està prevista: 
 
• Cal trucar a l’escola el més aviat possible. Demanar per la directora. 
• En el cas de no poder-hi parlar deixar l’encàrrec i més tard  tornar-ho a intentar fins aconseguir exposar 
a la direcció els motius de l’absència. 
• En cas de malaltia  recordar el març legal. 
Si s’està malalt un  dia i no es pot portar paper del metge cal omplir un full on es declara que s’ha estat 
malalt. Si s’està malalt un segon dia cal portar la baixa el més aviat possible per aconseguir entrar en 
nomenaments. 
Pels qui són de MUFACE cal demanar una baixa de 10 dies com a mínim.  
La baixa es renova els dies 1 i 15 de cada més. Pels qui són de Seguretat Social cal tenir en compte que 
la baixa inicial només és de 3 dies i transcorreguts aquests s’ha d’anar el primer comunicat de 
continuació. (Aquest i els següents són de 7 dies) 
• Cal fer arribar les claus a l’escola perquè pugui fer-les servir el substitut 
 
 
5.2 SUBSTITUCIONS 
Quan un mestre sap que ha de faltar una o vàries sessions ha de demanar-ho  personalment a la 
directora  i omplir amb antelació un imprès  que hi ha al primer calaix de la dreta de  la calaixera de 
secretaria. Una vegada que tingui confirmada l’autorització ha de deixar feina suficient perquè els seus 
alumnes puguin treballar les sessions que ell estigui absent. 
Aquesta feina s’ha de deixar a la taula o a la cap d’estudis. En cas de que es deixi a la taula s’ha d’avisar 
a la cap d’estudis ja que des de la Prefectura es coordinen les substitucions. 
Sempre s’ha de portar justificant de l’absència. 
 
La sessió els/les mestres tenen de dedicació docent no directa amb l’alumnat es destina a cobrir les 
substitucions. Amb aquestes hores es fa un horari de substitucions que es penja a secretaria.   
Quan un/a professor/a té la seva hora de substitució mira  aquesta graella per saber si ha d’anar a cobrir 
l’absència d’ un/a company/a. Si no ha de substituir a ningú fa la feina prevista en el seu horari. 
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5.3 CÀRRECS DEL CONJUNT DE MESTRES D’UN NIVELL 
 

5.3.1. Encarregat/da de sortides:  
  
 

1. Dins la carpeta de sortides  hi ha les sortides proposades per aquest curs. 
2. Cal telefonar als llocs per concretar la data de la sortida (o confirmar-la si ja s’ha concretat pel 

juny) i per saber el preu de l’entrada (individual o col·lectiva) 
3. Pactar el pagament de l’activitat per mitjà de transferència bancària. Cal demanar el número de 

compte on fer l’ingrés i deixar-ho anotat a la fitxa (pàgina 5).  
4. El responsable de sortides ha d’elaborar el pressupost de les sortides i colònies (pàg 5)  
5. El pressupost ha de contemplar TOTES les despeses de la sortida: transport (preguntar a 

direcció/Lourdes el preu de l’autocar), entrades individuals o col.lectives, comissió bancària 
(preguntar direcció/Lourdes), monitoratge (preguntar a direcció/Lourdes preus), etc. També si 
heu de fer despesa amb algun material o fotos cal incloure-ho en el pressupost. Cal calcular el 
preu/alumne-a. ( full adjunt) 

6. Cal portar a direcció el pressupost de les sortides i les colònies, el preu calculat per alumne/a,  
abans del 8 de setembre. 

7. Direcció afegirà les despeses del teatre. Comptarà si del curs anterior (per l’alumnat d’aquest 
nivell) hi va haver romanent o números negatius. Amb tot plegat elaborarà un pressupost tancat 
del que ha de pagar per a tot el curs un alumne/a d’aquest nivell. Dividirà per la meitat  el total i li 
cobrarà 50% 1 d’0ctubre i 50% 1 de febrer. 

8. La planificació per a les famílies (que redacta la direcció) informarà  dels llocs i  les dates de les 
sortides, teatres, i colònies. Aquesta planificació també inclou el calendari de pagaments i els 
imports i es repartirà a les famílies a finals de la primera setmana del curs escolar. 

 
9. Dates es fa els cobraments a les  famílies: 

 
Les sortides i teatres es cobren a les famílies: 1 d’ octubre el 50% i 1 de febrer      l’altre 50% restant. 
Les colònies es cobren: el novembre les bestretes i març o abril (dos mesos abans de marxar de 
colònies) la resta de l’import. 
10. Quan les famílies no estiguin al dia dels pagaments s’informarà als tutors/es perquè puguin 
col·laborar amb la gestió del cobrament, que es fa des de la direcció i la secretaria de l’escola. 
11 El Consell Escolar aprovarà la planificació de sortides, colònies i teatres la primera setmana del 
curs escolar. Seguidament es repartirà a les famílies la planificació de tot el curs i el full de les 
autoritzacions. L’última setmana de setembre totes les autoritzacions han d’estar  signades i 
ordenades alfabèticament a secretaria, ja que el dia 1 d’octubre es passa el rebut a les famílies. 

 
12. El responsable de sortides té l’obligació d’assegurar-se que els tutors/es del nivell han recollit les 
autoritzacions de les sortides de totes les famílies del seu grup classe i per ordre alfabètic les han 
portat a secretaria, abans del dia 26 de setembre. Si algun alumne/a no l’ha portat cal reclamar-la a la 
família  per mitjà de l’agenda o telefonant a casa.  
L’alumne/a no pot sortir de l’escola a fer qualsevol activitat si  la família no ha signat l’autorització.  
13 Cal avisar a direcció si sabem segur que algun/a  alumne/a que no aniran a una sortida, per 
motius diversos. 
14 Cal informar  als tutors/es del nivell (i després supervisar)  que hi ha d’haver anotat a les agendes 
de l’alumnat abans del dia 26 de setembre,  les sortides, teatres i colònies a la pàgina que es 
correspon amb el dia que està programada. (Es pot fer en llapis si la data no és segura). 
15  La borsa d’acompanyants, per a les sortides amb autocar, és gestionada per la direcció de 
l’escola.  
Per les sortides pel poble no cal la intervenció de la direcció per a fer la proposta d’acompanyants.  
Pels acompanyants de les sortides amb autocar cal demanar a direcció (com a molt tard tres 
setmanes abans de la sortida)  el full on se li proposa a pares/mares si volen acompanyar. 
Aquest fulls els guarda direcció. 
16 Ràtio d’acompanyants  
Tal com consta en les instruccions del curs 11-12, la relació màxima d’alumnes/mestres o 
acompanyants per a les sortides ha de ser la següent:  

 
 

SORTIDES 
Parvulari: 1 adult per 10 alumnes  (75 a 80 alumnes 8 adults)  
Cicle Inicial/ Cicle Mitjà: 1 adult per 15 alumnes (75 alumnes/ 5 adults,    76 o més/ 6 adults)  
 Cicle Superior: 1 adult per  cada 20 alumnes ( 75 alumnes/ 4 adults  ----  90alumn/ 5 adults)  
COLÒNIES 
Parvulari:  8/1            Cicle inicial i cicle mitjà:12/1                Cicle superior:18/1 
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En tot cas, no es poden fer sortides ni altres activitats fora del centre amb menys de dos 
acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament mestre/a. 
Per a alumnes amb necessitats educatives especials, correspon al centre adaptar les relacions 
esmentades  a les característiques específiques dels alumnes. 
Les activitats que impliquin variació en els espais habituals que afectin tot el centre s’han de 
comunicar prèviament als serveis territorials . 
17. Cal fer un recordatori a les agendes, una setmana abans de la sortida. 
Si es vol repartir una circular a les famílies es pot  passar la informació a direcció per correu electrònic  
(unes dues setmanes abans de la sortida) . Direcció l’enviarà a les famílies per correu electrònic i en 
format paper a les famílies que no en tenen. 
18.Cal demanar al coordinador  del menjador, uns dies abans de la sortida, el nom dels alumnes que 
els coincideix  el dia de l’excursió amb  un dia de la setmana que sempre dinen a l’escola. 
D’aquesta manera es podrà saber, en cas de dubte,  qui tindria dret a portar picnic. 
19. L’encarregat de sortides ha de demanar a administració el nom de les famílies que no tenen 
correu electrònic i se’ls ha de repartir la informació en circulars de paper. Només a aquests infants, 
l’encarregat de sortides, els hi repartirà les circulars paper recordatori de les excursions. 
20. El mateix dia de la sortida, abans de marxar, cal agafar les llistes de  la Seguretat Social, 
farmaciola, picnics, …  
21. Al marxar (al pujar als autocars) cal comptar el número d’alumnes, anotar-ho i comunicar-ho a 
direcció (telefonant a l’escola o atenent la trucada que farà l’administrativa) 
22. Allà on es vagi  cal sempre demanar la factura. Per això cal que us emporteu el full de dades  
perquè us la facin (full adjunt). Si no  la fan al moment demaneu que l’enviïn per correu. 
23. L’endemà de la sortida cal portar a direcció el llistat  amb nom i cognom dels alumnes que no hi 
han anat i comunicar tot tipus d’incidències destacables. 
24. L’endemà de la sortida, si s’ha fet pagaments, cal lliurar a direcció  els rebuts. 
25 Al mes de juny s’ha d’omplir el full acumulatiu de totes  les sortides  fetes al llarg del curs, i desar-
ho a la carpeta de sortides. 
26 A finals de curs s’ha de deixar preparades les sortides del mateix nivell pel proper curs. 

 
 
SEGUIMENT DE LES TASQUES   DE L’ENCARREGAT/DA DE SORTIDES 

  1  
TRIM  

2n TRIM 3R 
TRIM 

 HE DONAT A DIRECCIÓ EL PRESSUPOST ORIENTATIU ABANS DEL 
8 DE SETEMBRE? 
 

   

 TINC EL LLISTAT DE L’ALUMNAT QUE NO TÉ CORREU 
ELECTRÒNIC I LI HEM DE DONAR CIRCULARS EN PAPER? 

   

 HE PACTAT PAGAMENT AMB TRANSFERÈNCIA? 
TINC NÚMERO COMPTE BANCARI? 

   

 HE CONCRETAT (AMB ANTEL.LACIÓ) AMB DIRECCIÓ ELS 
ACOMPANYANTS DE LA  SORTIDA  AMB AUTOCAR? 

   

 ELS GRUPS DEL NIVELL TENEN TOTES LES AUTORITZACIONS 
SIGNADES? LES HAN PORTAT A ADMINISTRACIÓ ORDENADES 
ALFABÈTICAMENT? 

   

 HE CONTROLAT QUE TOTES LES AGENDES DE L’ALUMNAT DEL 
NIVELL TINGUIN LES SORTIDES, TEATRES I COLÒNIES 
APUNTADES A FINALS DE SETEMBRE ?  

   

 HE FET (amb antel.lació) UNA CIRCULAR PER RECORDAR LA 
SORTIDA?  

   

 HE DEMANAT AL COORDINADOR MENJADOR QUINS ALUMNES 
DINARIEN A L’ESCOLA LA DATA DE LA SORTIDA?  

   

 EL DIA DE LA SORTIDA HE COMPTAT I ANOTAT EL NÚMERO 
D’ALUMNES QUE HI HAN ANAT? 

   

 HE RECORDAT A DIRECCIÓ EL PAGAMENT DE LA 
TRANSFERÈNCIA, BESTRETA, ETC ? 

   

 TINC EL FULL DE DADES PER LA FACTURA?    
 HE RECOLLIT TARGETES SS? Farmaciola?    
 AL TORNAR DE LA SORTIDA 

SI HE FET PAGAMENTS, HE DONAT A DIRECCIÓ ELS REBUTS? 
HE PORTAT LA FACTURA A DIRECCIÓ (o Lourdes)? 

   

 L’ENDEMÀ DE LA SORTIDA 
HE DONAT A DIRECCIÓ ELS NOMS I COGNOMS DELS NENS/ES 
QUE NO HAN ANAT A LA SORTIDA? 

   

 HE OMPLERT EL FULL ACUMULATIU DE LES SORTIDES QUE HEM 
FET AQUEST CURS? 
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CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE  SORTIDA 

 
NIVELL      _____________    TOTAL D’ALUMNES DEL NIVELL___________________     
LLOC_______________________________________DATA___________ 
NOM i COGNOM ENCARREGAT/DA DE 
SORTIDES____________________________________________ 
 
PRESSUPOST 

CONCEPTE IMPORT 

AUTOCAR ( Colomer, Calella, Maher, altres) 
 
Sortida  autocar (9h Calisay) 
Arribada  autocar (16:30 Calisay) 
Arribada 16:10-15 escola (P3, P4, P5, 1r,2n) 

 
 
 

____________________€ 

 
ENTRADA INDIVIDUAL  Preu nen/a_________€ 
 

 
Preu  total tots nens/es del nivell________________€ 

 
 

 
ENTRADA COL.LECTIVA Preu un grup________€ 
 

 
Preu  total tots els grups__________________€ 

 
 

Número del  compte bancari on fer  el pagament per  
transferència 
 

Total de diners a ingressar 
   

_________________€ 
DESPESES BANCÀRIES   € 
 

€ 

ACOMPANYANTS (per la ràtio d’alumnat del nivell) 
____mestres+________borsa acompanyants. 
 

0 € 

Previsió de possible número de monitors/es  que 
caldria demanar si no podem  completar  els 
acompanyants amb mestres i borsa de famílies. 

 
___________________€ 

 
MATERIALS/FOTOS/ ALTRES 

 
___________________€ 

 
 

TOTAL IMPORT DESPESES 

 
 
 ........................................................  € 

 
 
Import total de les despeses dividit entre  el total 
d’alumnes que hi ha ara al nivell. 
 
_________________:_______=______________ 

PREU SORTIDA PER  ALUMNE/A  
 

 
                                      €   ALUMNE/A 
 

      
 
 
5.3.2.Encarregat/da de material:  
 

1. A la carpeta has de trobar l’inventari que detalla el material que va quedar a final de curs. També 
has de trobar la còpia  de la comanda  de material que es va fer el mes de juliol per disposar-ne 
ara. 

2. Dóna un cop d’ull al material del curs passat. Has de trobar el quartet i el material ordenat per 
l’anterior responsable. Comprova el material que hi ha al quartet amb l’inventari que hi ha a la 
carpeta. Si no t’han deixat inventari   fes-ne  un  i comunica-ho a direcció. 

3. Revisa i comprova  la comanda que s’ha fet el juliol  
4. Obre les capses del material que hagin arribat , col·loca-ho tot comprovant la comanda feta. Si 

altres companys t’ajuden, pensa que tu ets el/la responsable de controlar-ho tot. 
5. Porta a administració a la Lourdes els albarans.   
6.  Has de revisar bé els paquets rebuts. Les factures arriben després i l’encarregat/da (tu)  les has 

de conformar i informar a la Lourdes que està bé. Després d’això direcció les pagarà. 
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7. Les comandes es fan per correu electrònic. Les passa l’administrativa.  Els proveïdors grans 
habituals són: COPI OLOT, ABACUS. 

8. A Arenys de Mar tenim compte obert al PUNT GROC i la LLIBRERIA SETCIÈNCIES. Quan s’hi 
compra et fan un ALBARÀ  a nom del NIVELL, però heu de demanar que també hi escriguin el 
nom i cognom  del mestre/a que fa la compra, amb lletra llegible. L’albarà s’ha de donar a 
administració a la Lourdes. 

9. Només es pot comprar a compte on hem esmentat : al PUNT GROC,  i la LLIBRERIA 
SETCIÈNCIES, a qualsevol altre lloc s’ha de pagar al comptat. 

10. No es poden acumular rebuts. Quan n’hi hagin cal portar-los a administració setmanalment. 
11. El pressupost  que disposa cada nivell es comunica a principis del nou  curs. 
12. El pressupost prové de les quotes dels alumnes: 85€ (P3 P4 P5) i    60€(primària). Els 

encarregats només  poden fer ús d’aquests diners per a comprar material escolar de l’alumnat i 
per a l’alumnat. 

13. Les fotografies, CD, altres detalls, diplomes etc... que es donen a final de curs (o al llarg del curs) 
es descompten de la quota del material.  Per tant cal fer la previsió i saber si es disposa de saldo, 
abans d’encarregar-ho. 

14. En fer les previsions de les despeses cal pensar  en incloure les FOTOCÒPIES, 
PLASTIFICACIONS, etc que s’hagin fet pel nivell, aquí a l’escola. Es fan factures trimestrals. 

15. S’ha de demanar la factura sempre. I si l’import supera els 50 euros és imprescindible la factura. 
Quan es compri coses menors i diverses  i no hagi estat possible que et facin factura l’encarregat 
de material del nivell ha d’enganxar els tiquets seus, o d’altres especialistes o tutors  del nivell, en 
un full. Cada tiquet ha de tenir escrit el nom de la persona que l’ha de cobrar.  Aquest full de 
tiquets que  s’ha de portar a administració a la Lourdes perquè el passi a direcció, ha de tenir 
escrit  al darrera  del full el nom de les persones que han fet la despesa , amb  el detall i  la suma 
de la quantitat total que se’ls ha d’abonar a cadascuna.  

16. Quan s’hagi de fer una compra superior a 50€ caldrà preguntar a administració si es disposa de 
diners, sobretot el tercer trimestre. 
 

17. Es responsabilitat de l’encarregat justificar que s’adquireixi material diferent per a l’alumnat algun 
dels tres grups del nivell. 
 

18. A partir del dia 15 de juny no es poden portar tiquets ni factures per a cobrar, a no ser que s’hagi 
informat anticipadament a direcció de l’import i s’hagi quedat d’acord.  

19. Els tiquets es podran passar a cobrar a administració a la Lourdes  a l’hora del pati, el dia a la 
setmana que es concreti a inici de curs. 

20. A administració  es guarden les factures pagades i l’estat de comptes, per a cada nivell, que 
podeu consultar sempre que ho necessiteu. 

21. Per a qualsevol dubte, dirigiu-vos sempre a administració la Lourdes que ella ho transmetrà a 
direcció, si és convenient. 

22. Les comandes i factures sempre han d’anar a nom de 
 

 
5.3.3.Encarregat de nivell: 

 
 

 
FUNCIONS DELS NIVELLS 
 

• Tenir tarannà cooperatiu i treballar en equip. 
• Intercanviar experiències entre els mestres  que els ajudin a cohesionar els grups classe. 
• Coordinar l'acció tutorial. 
• Elaborar, aplicar i revisar les programacions de les diferents àrees, amb les activitats i materials 

didàctics. 
• Preveure l'acollida dels alumnes i fomentar la interrelació entres ells. 
• Proposar l’alumnat pels grups de reforç 
• Proposar la compra de material per l’alumnat 
• Fixar les activitats d'avaluació i el seu calendari. 
• Realitzar sessions d'avaluació dels alumnes. 
• Unificar criteris davant els alumnes que presenten necessitats educatives específiques: dificultats 

motrius, sensorials, trastorns de conducta, etc... 
• Vetllar pel control i bon ús del material del programa de reutilització de llibres. 

 
FUNCIONS DEL COORDINADOR/A  DEL NIVELL 
 
– Vetllar per la bona integració dels mestres a l’equip de treball del nivell. 
– Fomentar la implicació i col·laboració de mestres  especialistes, del nivell. 
– Crear un clima de treball agradable entre companys/es.  
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– Coordinar l’elaboració dels horaris del grup-classe del nivell 
– Vetllar pel compliment dels acords del nivell, cicle i claustre. 
– Coordinar el desenvolupament, revisió i avaluació de les programacions del nivell/àrees. 
– Coordinar les activitats complementàries del nivell: sortides, estades, celebracions,... 
– Vetllar per l’aplicació dels criteris d’avaluació acordats pel claustre o cicle. 
– Vetllar per l'aplicació dels acords de la Comissió d'Avaluació. 
– Redactar les actes de les reunions de nivell. 
– Recollir totes les llistes de registre dels llibres de reciclatge del grups aula del nivell i donar-les a   
               la coordinador/a perquè les passi a la  cap d’estudis durant la primera quinzena de curs. 

A finals de curs ha de vetllar perquè cada mestre/a hagi fet revisió dels llibres de reciclatge i 
exigir-los la llista on consti les diferents incidències (llibres malmesos, llibres extraviats, etc) 
perquè s'ha de lliurar a la cap d’estudis. Cal anotar el total de llibres en bon estat, i els que s'han 
d'arranjar. Els que estiguin en bon estat es guardaran a les tutories i els que s'han d'arreglar el 
coordinador de nivell els guardarà a una capsa a la tutoria vetllarà perquè es portin amb capses 
al despatx de la cap d’estudis, amb una nota on consti el curs, les incidències i el nom del 
mestre/a que n'ha estat usuari. 

– Els encarregats de nivell s'hauran de coordinar amb la comissió de reutilització de llibres en el    
 cas que se'ls convoqui i saber respondre dels llibres del seu nivell. 

Els encarregats de nivell han d'escriure a la llibreta de nivell les actes 
 

 
 
5.4 HORARI DEL  MESTRE/A 
 
Horari del professorat 
 
Al setembre, la Cap d’Estudis lliurarà l’horari a cadascun dels membres del claustre. Aquest horari és 
d’obligat compliment.  
Una vegada el/la professor/a ha omplert les seves àrees lliurarà a la Cap d’estudis una còpia de l’horari 
del grup classe.   TOT EL PROFESSORAT HA D’ASSISTIR OBLIGATÒRIAMENT A TOTES LES 
REUNIONS PROGRAMADES I CLAUSTRES 
 
 
Cal ser molt puntual i a les entrades i sortides de l’alumnat, el/la mestre/a ha d’estar al lloc que li 
correspon. 
 
Un mestre especialista: MALL, EE, religió, etc  tal com marca el seu horari ha d’atendre infants des de les 
9h en punt  fins les 12:30h.I les 15h en punt a les 16:30h. Acollint-los a les entrades i fent les files amb 
ells. I acomiadant-los i acompanyar-los a les sortides, juntament amb els altres. 
No pot dedicar part del temps lectiu amb infants a preparar espais o materials,  esperar que arribi 
l’alumnat, recollir l’aula, etc... 
Ell/a és  igualment responsable que el tutor/a de tot el que pugui esdevenir amb l’alumnat que  té 
assignat en aquell horari 
 
CAP MESTRE/A POT FER PLEGAR A L’ALUMNAT MÉS TARD DE L’HORARI 

  ESTABLERT I PER TANT S’HAURÀ DE BUSCAR MESURES ALTERNATIVES SI ELS HI COSTA 
RECOLLIR BÉ O SORGEIXEN CONFLICTES D’ULTIMA HORA.  
LA DIRECCIÓ S’OFEREIX A COL.LABORAR 
QUI, EXECEPCIONALMENT, SURTI MÉS TARD DE LES 12:40H o de les 16:40h haurà de justificar a la 
direcció el motiu del retard.  
 
Horari de dedicació exclusiva: 
 
Educació infantil i Primària:  12’30 a 13’30 h   
 

 
5.5 MATERIAL D’AULA: PEL MESTRE/A 
 
Ens referim a material com: tisores, grapadora, perforadora,... 
Aquest material està inventariat.  
A principi de curs cada tutor rep un full on hi consta el material que ha de tenir. El mestre ho comprova, 
anota a les observacions si li falta alguna cosa i el retorna a secretaria. Durant el mes d’octubre se li farà 
arribar el material demanat. Igualment, a final de curs, signarà el mateix full i el lliurarà a secretaria.  
Al juny al capsa amb el material es lliurarà a la secretària de l’escola, que el recollirà i comprovarà que tot 
sigui correcte, anotarà les deficiències per reposar el material defectuós. 
Va bé que aquest material estigui en un lloc conegut pels altres mestres que entren a l’aula i el puguin 
trobar amb facilitat.  
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Edifici Rial: A dins de les aules també hi ha un drap i un dosificador amb líquid per netejar les taules. Quan 
s’acaba, cal demanar-ne a  consergeria. 
 
 
5.6 QUARTETS DE MATERIAL 
 
 
Els encarregats de material disposen d’una carpeta on hi ha totes les instruccions. 
 
Cada nivell disposa d’un espai on es guarda el material fungible comú. És responsabilitat de l’encarregat 
de material  fer les comandes, confrontar els albarans amb la comanda, comprovar que l’import és 
correcte, vetllar perquè no falti res i mantenir l’espai el més ordenat possible. Estar al corrent dels diners 
de què disposa el nivell abans de cada compra. 
També es responsabilitat de l’encarregat fer l’inventari del material existent a fi de fer les comandes amb 
encert i vetllar perquè tota la resta de mestres del cicle tinguin cura de l’ús i la conservació del material, 
evitant que s’assequin pinzells, s’arruguin les cartolines, etc 
  
 
 
 
 
5.7 PATIS  
 
 
El centre disposa de dos patis molt grans i assolellats on surt l’alumnat en el temps d’esbarjo: el pati de 
l’edifici Anna M. Ravell on hi va E. Infantil i Cicle Inicial  i el pati de l’edifici del Rial , on hi va Cicle Mitjà i 
Cicle Superior.  
A cada mestre/a se li assigna un torn  I UN LLOC de vigilància de pati. Cal ser molt puntual a l’hora 
d’arribar al pati per vigilar. 
Hi ha vàries zones per vigilar. Els mestres encarregats d’aquell dia hauran establert quina zona vigilarà 
cadascú.  
Si un alumne/a pren mal cal acompanyar-lo a consergeria i des d’allà tindran cura d’ell/a. 
 
Parvulari i Cicle Inicial : cal vigilar la font, la porta d’entrada, les zones ajardinades la pista i la rampa. 
 
Primària : Cal vigilar els lavabos, les pistes esportives, la pista d’atletisme i la zona davant del menjador. 
Durant el pati sonen dos timbres: el primer és per avisar que falten cinc minuts per acabar el pati. El segon 
indica el final. 
 
Normes: 
 
1-Abans de començar a jugar, cal tirar els papers a la paperera. 
 
2-La zona de pati és compresa per les pistes poliesportives i d’atletisme, grades i el davant de la cuina i 
menjador. 
 
3-No és zona de pati : passadís i voltants del gimnàs , davant de la reixa de l’escola, davant del local de l’ 
AMPA 
 
4-Cal respectar totes les zones ajardinades. 
 
5-Per raons de seguretat, no és permès mantenir contacte amb cap persona de fora de l’escola. 
 
6- Les pilotes per jugar al pati no poden ser de cuir. 
 
7- El espais on es pot jugar a pilota són: palmera, pista d’atletisme i pista petita. Davant de les finestres 
del menjador queda prohibit jugar a pilota. 
 
8-A les pistes poliesportives només hi podran jugar els nivells que les tinguin assignades aquell dia. En 
cas que el nivell no tingui pilota, la pista segueix sent reservada per al nivell. A la pista gran es podrà jugar 
a futbol i a la petita a bàsquet. 
 
8-Cal evitar qualsevol acció que comporti risc d’accident (enfilar-se a les baranes, saltar de l’escala de 
sota la palmera...) 
 
9-Durant l’estona d’esbarjo no es pot entrar dins de l’escola. 
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10-Per qualsevol necessitat o conflicte al pati, els alumnes s’han d’adreçar al mestres que fan la vigilància. 
És important resoldre els conflictes al moment, i no deixar-los per a l’hora de classe. 
 
11- Al pati de CM i CS el/la mestre/a que vigila la zona dels lavabos ha d’agafar un rotllo de paper higiènic 
per si els alumnes ho necessiten i també la farmaciola per si cal fer petites cures. 
 
12-Els torns de les pistes són els següents :  
       
                  Pista A (gran)              Pista B (petita) 
Dilluns                 3r                              6è 
 
Dimarts               4t                              CM 
 
Dimecres             5è                              3r 
 
Dijous                 6è                               4t 
 
Divendres            6è                              5è 
 
El divendres, dia sense pilota (de 1r a 6è) 
 
 
 
5.8 NORMES VETLLADORS/ES 
 
 
1. El vetllador/a ha de centrar el seu treball amb alumnes amb dictamen 
 
2. La direcció del centre, conjuntament amb cap d'estudis i EAP farà la proposta de repartiment de les 

hores de vetllador/a per alumne/a. 
 
3.  En el cas que dos alumnes amb dictamen coincideixin en un mateix nivell, tot i haver-hi un horari 

establert pel vetllador/a   es podrà fer  suport a l'altre/a  alumne/a  si el seu estat físic, anímic i/o 
emocional requereix de manera extraordinària la presència del vetllador. Per exemple: rebequeria, 
estat nerviós extrem, atac de pànic, etc...  

4. En el cas que el nen/a amb dictamen no assisteixi a classe la vetllador/a farà la seva  intervenció  
amb un altre/a alumne/a proposat per direcció. 
 

5. En el cas d'absència del nen/a amb dictamen, els alumnes atesos per la figura del vetllador/a seran 
en funció de les necessitats altres alumnes amb dictamen o  susceptibles de tenir-lo. 

 
6. En absència de la direcció, o per delegació directa, farà les funcions de la directora la cap d’estudis. 

En el cas de la seva absència, la secretària de l’equip directiu assumiria les funcions, i en absència 
d’ella la coordinadora del cicle. 

 
 
 
5.9 DEPARTAMENTS 
 
 
A  Primària funcionen  sis departaments: el de llengües, el de Socials, el de Matemàtiques, el 
d’Informàtica, el d’Educació Física i el d’Educació Especial 
Als departaments hi ha llibres i materials de cada àrea. 
Quan el professorat necessita material del departament l’agafa i anota a la llibreta de préstec el seu nom i 
la data de recollida. Quan acabi de fer-ho servir l’ha de retornar el mes aviat possible al seu lloc. 
El/la mestre/a que agafi material dels departaments és responsable d’ell, per tant n’ha de ser molt curós. 
 
 

 
 

5.10 SIMULACRE D’EVACUACIÓ 
 

A principi de curs la directora fa una reunió amb els/les mestres nouvinguts/des per tal d’informar-los de 
les consignes a seguir a l’hora de fer el simulacre d’evacuació. El mestre/a tutor/a serà l’encarregat de 
recordar-les als seus alumnes. 
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6. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL AMB L’ALUMNAT 
 
 
6.1 Pautes de treball a Educació Infantil 

6.1.1 Línia d’Educació Infantil  
6.1.2 Organització de la classe 
6.1.3. Psicomotricitat 
6.1.4 Conflictes 
 

6.2 Pautes de treball a Primària 
6.2.1 Llibretes  
6.2.2 Materials 
6.2.3. Fulls, dossier i cartipassos 

 
6.3 Activitats: vela, natació, coral, bautukada, Ràdio 
 
6.4 Padrins de lectura 
 
6.5 Llibres de reutilització 
 
 
6.1 PAUTES DE TREBALL A EDUCACIÓ INFANTIL 
 
6.1.1 Línia d’Educació Infantil  
6.1.2 Organització de la classe 
6.1.3. Psicomotricitat 
6.1.4 Conflictes 
 
6.1.1 Al parvulari  no   es segueix  el projecte curricular d’una editorial, la línia de treball d’educació infantil 
es pròpia de la nostra escola  i s’elabora a partir de les necessitats dels nostres alumnes  i dels seus 
interessos i, sempre d’acord amb el decret que estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle 
de l’educació infantil. 
Com a material de suport es disposa d’uns quadernets de matemàtiques   projecte XIP-XAP de l’editorial 
Teide per a l’alumnat de P4 i P5 . 
 
Les unitats didàctiques, tant a les àrees com en els continguts, tenen un tractament globalitzat i en 
l’organització de les activitats es tenen en presents els ritmes de treball, de joc  i  de descans dels infants.  
  
6.1.2 ORGANITZACIÓ. 
 
FER FILES. 
Cada vegada que es fa un desplaçament per l’escola (entrades, sortides al pati, excursions, etc) es fan 
files  i acompanyats sempre per a un mestre/a. 
 
ARRIBADA A LA CLASSE 
  
Cada nen es treu l’abric i el penja al seu penjador, treu  l’agenda de la motxilla i la col·loca en una cistella i 
es posa la bata. 
 
ROTLLANA 
A mesura que es posen la bata, seuen a la rotllana  amb el seu coixí, aquest coixí el porta cada alumne/a 
de casa seva al començament de curs com un vincle afectiu amb la família. 
Seuen  ordenats per ordre de naixement, seguint  un ordre des de la mirada de la Pedagogia Sistèmica, el 
més gran seu  a  l’esquerra del mestre i el més petit a la dreta  i es preparen per començar,. 
Es fa el bon dia, després l’encarregat del dia passa llista,  diu quin temps fa… i després s’inicia l’activitat 
que correspon. 
 
 
CÀRRECS. 
S’estableixen càrrecs al llarg d’ E.I per tal d’implicar  a l’alumnat en petites tasques, educar-lo en la 
responsabilitat i ajudar-lo a madurar en la seva autonomia. 
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Cada  dia hi ha un responsable que és el maquinista ( el primer de la fila),  passa llista i mira quin  temps 
fa, per triar responsable es segueix l’ordre de llista de la classe. Aquesta llista l’elabora la tutora seguint el 
criteri de  data de naixement, de gran a petit, està ubicada amb el nom de l’alumne i la seva foto al lloc on 
es fa el racó de la rotllana. 
A partir de P4 s’introdueixen  altres responsabilitats  que   són:   
Neteja 
Missatger 
Material 
Plantes. 
El canvi de responsable es fa setmanal o quinzenalment depenen del nivell i es fan per parelles. 
A  la classe hi ha el suport visual de les diferents responsabilitats i al costat de cada suport es col·loquen 
els noms dels responsables. 
 
ESMORZAR 
A  l’hora d’esmorzar cada nen agafa el seu esmorzar, posa el tovalló a la taula i  s’asseu a la cadira 
Aquests moments s’aprofiten per treballar bons hàbits, com intentar no embrutar-se gaire, netejar  l’espai 
que han utilitzat, seure bé a la cadira. A P4 i P5 els  responsables de neteja han de deixar la classe neta. 
A P3 s’encarrega la mestra.  
A P3, P4 i P5 han de portat un tovalló cada dia a la motxilla, així com utilitzar  una carmanyola per  portat 
l’esmorzar. 
 
RACONS INTERNIVELLS 
A P4 i P5 es barregen els alumnes del nivell i fan racons en diferents espais. 
Aquest racons segueixen una metodologia no directiva, on els infants troben propostes que desenvolupen 
d’una manera autònoma i on els materials i l’estètica del racó tenen molta importància  
La llista dels racons que  es desenvolupen és la següent pera els dos nivells: 
• Cuineta 
• Cotxes 
• Animals 
• Fusteria 
• Construccions 
• Experiments 
• Plàstica 
• Motriu 
• Disfresses 
• Matemàtic 
• Nines 
• Ordinadors 
• Contes 
A P5 s’afegeix el racó de lectoescriptura que a P4 estava inclòs al racó de contes. 
La dinàmica dels racons és a la seva  programació.  
 
TALLERS 
A P3 es  comencen  al tercer trimestre i a P4  i P5 durant tot el curs. Es fan 4 tallers i sempre giren al 
voltant de les següents àrees: 
• Expressió i comprensió oral ( dramatitzacions, contes, titelles,…) 
• Descoberta de l’entorn ( experimentació amb la cuina, imants, rampes,….) 
• Expressió artística ( propostes plàstiques, danses, música,….) 
• Llenguatge matemàtic ( geometria ) 
A P4 i P5 es realitza 1 cop a la setmana i , normalment, dura dues sessions.  
La dinàmica, metodologia, organització, continguts , objectius i avaluació són a la programació dels tallers. 
  
6.1.3. PSICOMOTRICITAT RELACIONAL 
 
MARC TEÒRIC. 
La psicomotricitat és una practica basada en diferents teories psicològiques que ofereix al nen/a la 
possibilitat de fer un procés de maduració psicològica (emocional) a través del seu cos i del moviment. 
La psicomotricitat concep a l’infant  com a ésser global que creix i es desenvolupa a  partir de la interacció 
de  tres dimensions: motriu, afectiva i intel·lectual. Dimensions que evolucionen mitjançant la relació de 
l’una amb l’altre, essent la motriu  l’origen d’aquesta  relació. 
 
OBJECTIUS 
Els tres grans objectius de la practica psicomotriu són que el nen accedeixi  a  la comunicació, la creació  i 
a la formació de l pensament operatiu. 
 
Aquests tres grans objectius es poden desenvolupar a partir d’aquests objectius didàctics 

1. Objecte.   
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Saber escollir, conèixer i relacionar-se d’una manera apropiada amb  els    objectes. 
2. Espai.  

Ser capaç de situar-se,  orientar-se i estructurar l’espai amb ell/a mateix i amb la relació amb els 
altres 

3. Temps. 
       Saber organitzar el temps de la sessió i de l’activitat concreta 

          Acceptar els moments d’espera 
4. Relació amb les altres.  

         Ser capaç de coordinar la pròpia acció a la dels altres.  
         Ser independent i a la vegada acceptar l’ajut de l’adult per a resoldre situacions 

5. Relació amb el cos  
       Gaudir i experimentar amb el seu propi cos 

          Millorar el coneixement del seu cos i saber representar gràficament  l’esquema corporal 
 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT. 
Primer temps: 
Rotllana inicial: on es recordem les normes: no fer mal a ningú 
compartir el material, no destruir el que construeixen els altres.... 
 
Treure pulsió: destrucció de d’una estructura alta feta amb coixins a la senyal de l’adult 
Expressivitat motriu:  

1. Jocs sensoriomotrius. Saltar, rodar, lliscar, trepar, xocar.. Aquesta activitat afavoreix la 
construcció de la pròpia imatge i el coneixement del seu cos, alhora que afavoreix la capacitat de 
simbolitzar. 

2. Jocs pre- simbòlics. Atrapar-se, amagar-se, oposar-se lúdicament, jugar a la devoració.....Són 
jocs que reasseguren els infants en el seu joc i són una plataforma d’accés a la capacitat de 
simbolitzar 

 
3.  Jocs  simbòlics. Aquest joc requereix mes lentificació del moviment i un grau més elevat 

d’organització mental, on la comunicació verbal comença a estar més present. El joc simbòlic 
fomenta la socialització, es poden resoldre petits conflictes personals sensorials, a més és una 
plataforma d’accés a la capacitat de pensar i raonar 

 
Segon temps 
Expressivitat plàstica, és  el moment de la representació on es demana al nen/a que s’expressi a través 
de diferents mitjans: dibuix,  plastilina, construcció amb fustes... 
Exercicis de relaxació i consciència corporal 
 
Tercer temps. 
Explicació per part del nen del seu joc de les seves vivències 
Durant tot l’etapa d’infantil es segueix la mateixa dinàmica afegint dificultats, en funció de l’edat, a les 
diferents activitats. 
 
6.1.4 CONFLICTES 
A E.I  basem el nostre treball a la prevenció. 
Treballem: 
 Les propostes de competència social com a punt de partença per afavorir la reflexió i treballar  les 

diferents habilitats socials 
 Les emocions. Partim de les emocions dels infants: les identifiquem, les coneixem i les ensenyem a 

regular. 
 La kinesiologia que afavoreix la creació d’ un bon clima  i la preparació  del cervell cap els 

aprenentatges. 
 Un altre bloc que estem anfiançant és el treball dels vincles  amb els alumnes i les seves famílies. 

Aquest nou camí ve donat per la incorporació de la pedagogia sistèmica al parvulari: una nova mirada 
al fet educatiu que ens fa prioritzar la relació amb les famílies i uns canvis metodològics basats en 
l’autonomia i  el  treball cooperatiu. 

 
Les estratègies per resoldre el conflicte les basem en la prevenció que abordem des de l’ amor i diàleg. 
 
Albums 
Cada trimestre s’elaborarà un document amb el que s’ha treballat que es farà arribar a les families, cada 
equip de nivell valorarà si cal donar l’àlbum.   
 
Agenda 
 A l’inici del curs escolar el mestre/a tutor/a ha de comprovar que la família hagi escrit la pàgina amb la 
informació de l’alumne/a que es demana a la primera pàgina: nom, telèfons, email, adreça, etc 
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L’ agenda ha de ser una eina de comunicació i relació amb família-escola, una eina de treball de 
l’alumnat. Per tant s’han de tenir uns criteris clars sobre la seva utilització: 
 
El/la mestre/a ha de controlar diàriament l’agenda, comprovar si hi ha notes de la família, si l’alumne ha 
apuntat els deures marcats, … I SIGNAR ( I/O CONTESTAR) LES ANOTACIONS QUE HI HAGI DE LES 
FAMÍLIES 
 
Els nivells han d’unificar les informacions que arribaran per agenda a les famílies i també unificar quin 
serà el llenguatge que utilitzaran. 
 
 
 
6.2 PAUTES DE TREBALL A PRIMÀRIA 
 

6.2.1 Llibretes  
6.2.2 Materials 
6.2.3. Dossier i cartipassos, fulls i carpetes. 

 
6.2.1 LLIBRETES 
 
La llibreta s’introdueix a C. Inicial; es comença amb una llibreta ratllada on es realitzen activitats variades. 
 
• Cada àrea té un color determinat: 

Català  ……….   Taronja 
Castella……….    Groc 
Matemàtiques ………. Vermell 
Anglès ……….    Rosa o Lila 
Medi ……….    Verd 
 

A part de les àrees, al cartipàs hi ha un  apartat on hi van  els treballs que no es poden encabir-ne en  un 
altre ………..… Color marró 
 
A  Cicle Superior hi ha àrees que es fan a fulls ( Matemàtiques, Anglès). Es calcula quants fulls 
necessitarà l'alumne per fer el tema (4 o 5 normalment) i se li grapen. Quan acaba el tema els retorna per 
fer la correcció i després s'arxiva. 
 A la llibreta només es fa servir el retolador per escriure el títol del tema (CS) 

 
• A la llibreta no es pot fer servir mai el retolador ja que queda molt marcat per darrere.  

Fins a  3r s’escriu sempre amb llapis. Si es vol remarcar  alguna paraula o partícula  es pot fer servir 
llapis de color. A 3r. s’introdueix el bolígraf vermell per corregir. 

 
• A 4t, al segon trimestre s’introdueix el bolígraf per copiar enunciats. El color del bolígraf ha de ser 

blau  a Cicle Mitjà . 
A Cicle Superior  s'escriu l'anunciat amb bolígraf negre i la resposta amb el        blau. Menys en 
matemàtiques que la resposta és amb llapis.  

 
• El bolígraf vermell es fa servir el bolígraf vermell per la correcció que es fan els alumnes i el bolígraf 

verd per a la correcció que fa el professorat. 
A CS no es posa una C de corregit. Es posa bé si està correcte i si no es corregeix amb vermell. 
Als llibres sempre s'ha d'escriure amb llapis. 

• Una vegada corregits els exàmens  es lliuren a l’alumnat perquè els portin a casa i els signin. A Cicle 
Mitjà quan estan signats es tornen al mestre/a i s’arxiven al cartipàs, A Cicle Superior els guarda el 
professor i/o professora. 

 
• Al primer full de la llibreta  s’escriu el nom de l’àrea, amb lletra gran es pot fer un dibuix que faci 

referència a l’àrea. A Cicle Mitjà es dóna un full amb el nom de l’àrea per enganxar a la primera 
pàgina de la llibreta. Després decoren com vulguin. 

 
• Al començar el tema s’ha de posar la data d’inici, el títol del tema en una lletra més gran, es pinta 

amb colors de fusta o plastidecors, i si es vol es pot fer un petit dibuix que faci referència al tema o a 
la lectura del tema. 

 
• S’ha de supervisar que l’alumnat faci una  bona cal·ligrafia. 
 
• Es copia la pregunta i en la línia de sota s’escriu la resposta. 
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• Entre la resposta  i la pregunta següent es deixa una línia lliure per fer més llegible la resposta i si 
s’ha de fer alguna anotació per part de l’alumne o el professorat tenir un espai. 

 
• Quan un alumne tingui una resposta molt llarga i que estigui malament, si la resposta està escrita a 

llapis esborra  i  escriu la resposta correcta i es posa una C de corregit; si està escrita a bolígraf es 
tanca amb un parèntesi, es traça una línia pel mig i copia la resposta correcta a la línia de marge 
deixada entre la resposta i la pregunta següent. 

 
• Tippex prohibit fins a  C.S . 

I SI CAL FER-NE ÚS , EL MESTRE/A HO HA D’HAVER AUTORITZAT. 
 
• Les línies de les columnes, taules,… s’han de traçar amb un regle. SEMPRE I SI NO ES FA AIXÍ CAL 

FER-HO ESBORRAR I QUE L’ALUMNE REFACI LA FEINA AMB EL REGLE 
 
• A Matemàtiques  han de copiar la pregunta del problema i escriure dades i/o esquema, operació i 

resposta i/o resultat. 
Exemple: 
  
Quantes pilotes hi ha a cada pot?  
 
Dades    Operació   Resultat 
 

Hi ha 27 pilotes   27:3=9   9 pilotes a cada pot 
Es col·loquen  
A 3 pots 
 
 
A l’aula hi haurà un cartipàs per a cada nen, en el qual s’aniran classificant les fitxes per àrees. Cada 
separador serà del color de l’àrea al qual correspongui. 
EL MESTRE TUTOR/A A D’ENSENYAR A ARXIVAR I SUPERVISAR COM HO FAN ELS QUE JA EN 
SABEN. 
 
Mida  dels quadres 
C.I : 8 i 6 mm 
C.M : 6 i 4 mm 
C.S : 4mm 
 
 
Marges i separacions  
C.I : Marge i títol sense pauta concreta 
 
C.M : Marge i títol a tots els treballs 
A cada fitxa hi constarà el nom, data i el títol, i el marge a l’esquerra.  
A la llibreta s’escriurà la data i el títol del tema 
 
C.S :  Marge esquerre: de 2,5 a 3 mm, i es fa la ratlla 
Marge dret : d’1,5 mm, i no es marca ratlla 
Espai superior: de 3mm, o bé 8 quadres aprox. 
Espai inferior: una línia sense escriure, o bé 1,5 cm aprox. 
Separacions : deixar 1 ó 2 línies entre exercicis 
 
 
 
6.2.2 MATERIAL 
            
C. Inicial    
Din A4 amb pauta i sense pauta 
Doble foli per a plàstica 
Llibretes amb ratlles mida Din A4 
 
C. Mitjà  
  
Llibretes  DIN A4 amb ratlles per a català i castellà i medi  
Llibreta de ratlles petita pera dictats de català. 
Llibretes amb quadrícula per a matemàtiques 
Full ratllat per a medi 
Fulls blancs per a  coneixement de l’entorn, estructures comunes  
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I a plàstica  Làmines 
Pel seu compte ha de dur: 
  3r: llapis, goma, maquineta i regle de 30 cm 

4t: llapis, goma, maquineta, compàs, cartabò, escaire i regle de 30cm 
 
Juntament amb el lot de llibres s’adquirirà : 
  3r : cartipàs, carpeta, calculadora i agenda 
  4t : compàs i agenda 
 
C. Superior  
 
Llibreta de ratlles per a català i castellà 
 Fulls de quadres : matemàtiques i medi 
Anglès : fulls blancs 
Fulls per a la resta d’àrees  
Làmines per a dibuix 
 
Juntament amb el lot de llibres s’adquirirà : cartipàs, carpeta, compàs, transportador, regle petit de 15 cm i 
regle gran de 50 cm i agenda 
 
ENUNCIATS 
 
C. Inicial : Títols i còpies de treballs comuns a la pissarra 
C. Mitjà : Es copiarà l’enunciat 
C. Superior : Sempre es copiaran els enunciats dels exercicis, ja que la llibreta també és una eina 
d’estudi, no únicament de treball. Quan es realitzin els exercicis proposats del llibre de text, es posarà la 
pàgina del llibre en la qual figuren. 
 
LLAPIS  I/O  BOLÍGRAF 
 
C. Inicial : Llapis 
C. Mitjà : Llapis  a 3r 
      Bolígraf blau a partir del 2n trimestre de 4t 
      Per corregir, bolígraf vermell 
C. Superior : Els apunts, esquemes i enunciats es faran amb bolígraf blau o negre, evitant barrejar 
aquests colors en una mateixa llibreta.  
 
Les respostes dels exercicis es faran amb llapis per facilitar la correcció i per tal que el treball quedi més 
polit. 
 
Els exàmens o controls es realitzaran amb bolígraf  blau o negre, excepte en l’àrea de matemàtiques on 
es podrà fer servir el llapis. Els títols es podran fer del color que es prefereixi. 

 
6.2.3 DOSSIER / CARTIPÀS  
 
C. Inicial      
• Un dossier per trimestre 
• Un treball de “projecte” 
 
C. Mitjà :       
• A final de curs s’elabora un dossier amb totes les fitxes 
• Un treball de “projecte” 
• Una carpeta gran/dossier de plàstica 
 
C. Superior :  
• Les fitxes i làmines s’ordenen i es classifiquen al cartipàs per àrees. 
• Al final de curs es faran dos dossiers : un amb les làmines   de plàstica i l’altre amb la resta de fitxes 
ordenades per àrees. Es farà un índex per àrees sense numerar les pàgines. 
• Els controls no s’incorporaran al dossier. 
•Treballs monogràfics : s’està d’acord en fer algun projecte o un treball monogràfic al llarg del curs, bé 
sigui en grup o individualment. 
 

 
ORGANITZACIÓ DELS FULLS 

 
C. Inicial  
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Carpeta per a deures i fitxes sense acabar 
Cartipàs per a treballs acabats 
C. Mitjà    
Cartipàs a l’aula 
Carpeta  amb separadors per dur els treballs a casa i les tasques inacabades 
C. Superior  
Cartipàs a l’aula 
Carpeta per a deures i tasques inacabades 

  
 
 
CARPETES 
 
Cicle Inicial  disposen de dues carpetes: 

1. Una carpeta viatgera  per portar a casa els divendres amb els deures del cap de setmana. 
2. Una carpeta de feina que resta a la classe  on es guarden els treballs per acabar, la feina 

especial que pugui tenir un alumne,… 
3. Un cartipàs amb anelles on es va arxivant les fitxes acabades i corregides. 

 
Cicle Mitjà i Superior 
 

1. Una carpeta amb separadors on guarden, per colors, les fitxes per acabar  de les diferents àrees. 
Quan s’acaben i es corregeixen s’arxiven al cartipàs. Aquesta carpeta va sempre a la motxilla i 
va i ve de l’escola a casa. 

2. Un cartipàs amb anelles on guarden les fitxes festes i corregides. 
 
 
 
6.3 ACTIVITATS: VELA, NATACIÓ, CORAL, BATUKADA, RÀDIO 
 

6.3.1  VELA 
 

Es realitza al Club Nàutic dins l’horari d’Educació Física. La seva assistència és obligatòria. 

Els nens/es que es queden al menjador sortiran de l’escola, amb la mestra, cap a les 14:40 h. Els que van 
a dinar a casa van directament a la Plaça de les Palmeres (Can Martínez) a les 14:50 h. Si algú dels que 
van a dinar a casa, vol venir a l’escola per baixar amb la mestra pot fer-ho, sempre previ avís per tenir-ho 
en compte. 

En finalitzar l’activitat, la mestra els acompanya fins la plaça de l’Ajuntament i allà ja podran marxar sols. 
Si hi ha algú que vulgui pujar amb ella fins a l’escola ho pot fer ( si la mestra va a l’escola). 

Queda prohibit portar pilotes, patinets, bicicletes, ... 

Cal portar una muda de recanvi, per si es mullen, i sabates.  

 
6.3.2  NATACIÓ 
 
La nostra escola  fa uns anys ha integrat la natació dins el currículum d’educació física, per a tot a 
l'alumnat de 1r de Primària. 
 
Aquesta activitat de natació que es fa aprofitant les instal·lacions de la piscina del Complex Fons de les 
Creus d’Arenys de Mar (que ho ofereix gratuïtament),  es realitza un dia a la setmana de 15h a 16:30h,  
s'inicia a primers d'octubre i s'acaba el  desembre. 
 
A la piscina el curs és a càrrec de monitors titulats i amb el socorrista de l’organització Complex de les 
Creus. 
Els nens/es hi van acompanyats per mestres i una monitora. El dia d’activitat de piscina les famílies els 
deixen els infants a l’escola i els recullen a l’escola. 
En cas de pluja intensa a la l’hora d’anar a la piscina, no s’hi va, i per tant l’alumnat es queda a l’escola. 
En cas de pluja intensa a l’hora de plegar de la piscina les famílies han d’anar a recollir els infants allí.  
 
L'alumnat només ha de portar en una bossa:  

• Casquet o gorra de bany.  
• Sabatilles. 
• Banyador. 
• tovallola. 
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Els dies per cada grup i les material s’informa a les famílies que signen la corresponent autorització. 
  
 
 
 
6.3.3 CORAL 
 
La nostra escola  fa uns anys ( 2009-2010) ha integrat dins el currículum d’educació musical, l’opció per a 
l’alumnat de 3r a 6è de fer cant coral fora l’horari escolar, en una hora setmanal al migdia. 
 
Cal l’autorització de la família. 
 
Els assajos es fan cada dimarts a les 12:30h fins les 13:30h a l’aula de música. 
En el cas de no fer-se l’activitat, si no s’ha pogut avisar anticipadament a les famílies ( i si no s’ha rebut 
signat l’avís) l’alumnat resta a l’escola sota la supervisió de l’equip directiu, fins que sigui l’hora de plegar 
establerta. 
Es fa un concert de final de curs al Teatre Principal 
Primer adreçat a l’alumnat de l’escola i després per les famílies dels cantaires. 
La direcció fa la reserva del Teatre Principal. 
La cap d’estudis fa el programa i les invitacions (entrades) per les famílies. 
Les mestres de música fan les circular informatives i trien el color de la roba que han de portar els 
cantaires. 
 
6.3.4 BATUCADA 
 
Es una activitat que s’ha iniciat el curs 2012-2013 es fa un dia a la setmana. 
L’organitzen les mestres de música fora l’horari lectiu, igual que el cant coral. 
De moment el dia triat ha estat el divendres. 
En participa l’alumnat de cinquè. 
S’han estrenat amb la festa de final de curs, en el comiat de sisè. 
L’escola triarà un equipament: samarreta d’un color determinat. 
 
6.3.5 RÀDIO 
 
L’alumnat de sisè participa en un programa de Ràdio Arenys. 
Hi ha un petit grup d’alumnes que són els conductors del programa. El tema es prepara a l’aula.  
Cada divendres a la tarda un grup de vuit alumnes van a gravar. 
Les famílies signen l’autorització. 
Els  recullen a l’escola i els tornen (en horari escolar lectiu) treballadors de la Ràdio. 
 
 
6.4 PADRINS DE LECTURA 
 
 
S’inicia aquest procés com una activitat de la festa de la Convivència del curs 09-10.  
A partir del curs, 2011-12, amb la supressió de la sisena hora aquesta activitat es centra a  l’alumnat de C. 
Inicial i C. Superior. 
L’activitat consisteix en l’acompanyament d’un alumne/a d’un curs superior a un alumne/a d’un curs 
inferior ( com a mínim 2 anys de diferència). 
El padrí/na ha de ser el mateix durant tot el curs escolar; si és possible s’intenta que siguin de sexe 
contrari. 
Característiques del procés: 
1. És una activitat de cooperació entre alumnes, la motivació ajuda a la concentració i al rendiment. 
2. És una activitat de relació, on s’estableixen vincles afectius entre alumnes. 
3. S’educa en el respecte com a persones entre alumnat de diferents edats. 
4. S’atén la diversitat, ja que no és una elecció sinó que cadascú accepta el que li ha tocat, a més a més 
les lectures seran triades d’acord al nivell de l’alumnat, atenent sempre les seves necessitats. 
5. Afavoreix la responsabilitat; assumeixen un compromís que han de  mantenir durant tot el curs. 
6. Fa créixer l’autoestima, alumnes que potser no tenen un bon concepte d’ells mateixos, s’adonen que 
poden ajudar a altres. 
7. Permet una major interrelació dels diferents nivells, una major coneixença de l’alumnat, fet molt 
positiu donada la grandària de l’escola. 
8. És una activitat eficient , ja que són uns 45 minuts de lectura i audició per parelles i per tant rentable , 

és un  període de temps molt profitós. Es dóna un valor a la lectura perquè va acompanyada d’un 
relació personal. 
 

Organització de l’activitat 
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1. Explicació de l’activitat per part dels/les tutors/res a l’alumnat que participarà a l’activitat. 
2. Fer les parelles de lectura. 
3. Presentació de les parelles, per conèixer  a l’altre, saber els seus gusts… 
4. Preparació d’un present del padrí/ne cap al fillol/la ( un punt de llibre dissenyat per ells, pot portar una 

foto de la parella,….) 
5. Els /les mestres orienten a l’alumnat sobre quines lectures són més apropiades per les edats de les 

parelles. 
6. Els llibres es poden agafar de la biblioteca de l’aula, de la de l’escola o de la del poble. 
7. Es realitzarà quinzenalment i en espais diferents per facilitar la lectura. 
8. Es comença l’activitat amb les salutacions pertinents i s’acabarà donant-se les gràcies per l’ajuda i 

acomiadant-se seguint unes pautes correctes. 
9. Aquesta activitat es farà en el si de les festes. 
 
 
 
 
6.5 LLIBRES DE REUTILITZACIÓ 
 
 
 
Els alumnes de  Primària segueixen el programa de reutilització de llibres de text. Això vol dir que l’AMPA 
és dipositària d’uns  determinats llibres i que els cedeix als alumnes per a un curs, amb el benentès que 
seran ben tractats.  
A aquests llibres no es pot escriure , subratllar,… 
 
El professorat reparteix els llibres els primers dies de classe, anotant el nº de referència que se li dóna a 
cada alumne. Per facilitar la feina convé donar em mateix número a cada alumne. Al final de curs es 
controlarà que tot l’alumnat torni els llibres i l’estat en que els torna. S’ha de treure etiquetes i netejar –li 
les tapes. Cicle Superior posa el nom a dins d’un sobre de plàstic. 

Llistat dels llibres de reutilització: 
• Llibre de lectura   a cicle inicial. 
• Llibre de castellà (Jara ), llibre de lectura d’anglès ( Surprise Class Book), Medi, diccionaris de català i 

castellà a Cicle Mitjà i Cicle Superior. 
 
Amb el temps els llibres de reutització es van adaptant a les necessitats. 
Els canvis són aprovats pel Consell Escolar. 
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7 NORMES DE CONVIVÈNCIA 
Normes, sancions, prevenció i resolució de conflictes 
 
 
7.1 Normes i faltes 
7.2 Sancions 
7.3 Conflictes : Prevenció i resolució. 

7.3.1 Estratègies de prevenció 
7.3.2 Afrontar i resoldre el conflicte 
7.3.3 Full de reflexió 
 

7.1 NORMES I FALTES 
 
Tota la comunitat educativa tindrà cura en la prevenció dels fets que puguin donar lloc a actuacions 
disciplinàries, mitjancant la relació i la cooperació constant. Es facilitaran els canals de participació de les 
persones i col·lectius que fomentin la responsabilitat, el diàleg i el respecte i la reflexió.  
En cap cas podran imposar-se sancions contra la integritat física i la dignitat de les persones i de la 
comunitat. Per instruir un expedient o imposar sancions es tindran en compte les circumstàncies 
personals, familiars i socials. El Consell Escolar vetllarà pel compliment de les normes a tota la comunitat 
educativa. La directora del centre serà la persona competent per iniciar dels tràmits d'incoació d'un 
expedient disciplinari. 
 
Tota la comunitat educativa té l'obligació de conèixer respectar i fer complir les normes.  
Les relacions entre els membres de la Comunitat educativa es basaran en la solidaritat i el respecte mutu. 
Els conflictes sorgits a l'aula o escola entre l’alumnat o entre alumnat i professorat es resoldran dialogant 
amb l'alumne o grup implicat. Es tindrà en compte el nivell i la capacitat de comprensió de les normes per 
part de l'alumnat.  
 
 Relació del tipus de faltes Són faltes lleus:  
 
1)Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal desenvolupament de l'activitat escolar  
2)  Els retards injustificats a l'hora d'incorporar-se a les activitats escolars, sempre que aquests no siguin 
reiterats.  
3)  Les absències injustificades a les activitats escolars que no siguin reiterades.  
4)  El lleu deteriorament, per ús indegut de les dependències i material del Centre, o dels objectes i 
pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.  
5)  Per a l'apreciació d'aquest supòsit serà requisit ineludible que el citat deteriorament sigui 
conseqü ència d'actuació negligent per part de l'alumne/a.  
6)  Els actes d'indisciplina, falta de respecte, injúria i ofensa no greus que es produeixin contra qualsevol 
membre de la comunitat educativa. Les agressions físiques que es produeixin entre alumnes/as i no 
tinguin prou entitat per a ser qualificades com greus. Hauran de considerar-se amb especial ponderació 
les circumstàncies d'edat, lloc i context en què es porten a terme.  
 
 
Són faltes greus:  
1)  Els actes d'indisciplina, injúria i ofensa greus contra els membres de la comunitat escolar.  
2)  L'agressió física greu contra els membres de la comunitat escolar.  
3)  Causar, per ús indegut, danys greus als locals, materials i documents del Centre, o en els objectes que 
pertanyin als altres membres de la comunitat educativa.  
4)Els actes injustificats que pertorbin greument la vida acadèmica.  
5)  Les actuacions irregulars encaminades a obtenir resultats superiors als merescuts, en les proves 
d'avaluació.  
6)  La utilització o possessió d'objectes punxants o perillosos aliens al material escolar.  
 
Són faltes molt greus:  
1)  Els actes d'indisciplina, injúria i ofensa molt greus contra els membres de la comunitat educativa,  
2)  L'agressió física molt greu contra qualsevol membre de la comunitat escolar.  
3)  L’enregistrament de veus o imatges sense consentiment.  
4)  La suplantació de la personalitat en els actes de la vida docent, i la sostracció, ocultació i falsificació de 
documents acadèmics,  
5)  La incitació sistemàtica a actuacions greument perjudicials per a la salut i la integritat personal dels 
membres de la comunitat educativa.  
6)  Causar intencionadament danys molt greus als locals, materials i documents del Centre o en els 
objectes que pertanyin als altres membres de la comunitat escolar.  
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7)  La sostracció de béns i objectes que pertanyin a altres membres de la comunitat escolar.  
8)  La introducció i consum de substàncies nocives al Centre.  
 
Procediment a seguir quan s'incompleixi alguna norma 
  
Quan algun alumne/a no actui d'acord amb les normes de convivència fixades  
s'actuarà d'acord amb allò que s'ha establert a continuació:  
 
1. En primer lloc el mestre que en aquell moment presenciï  el fet parlarà amb la persona o persones 
implicades. Si qui ho presencia és personal no docent adreçarà el cas immediatament a direcció i en la 
seva absència a un membre de l’equip directiu, i en la seva absència a algun membre de l’equip docent, 
qui haurà d’informar a direcció.  
2. Si no es resol el conflicte, s'informarà al tutor o tutora, que podrà tractar el tema a la classe com a 
activitat de tutoria.  
3. Si fora necessari s'informarà a la Cap d'estudis o a la Direcció i a la família.  
4. Finalment podrà portar-se el conflicte al Consell Escolar. 
 
Quan qui no actuï  d’acord amb les normes de convivència fixades  sigui personal no docent ( monitors, 
PAS, pares i mares...) s’actuarà d’acord amb allò que s’estableix a continuació:  
 
1. La persona que presencii físicament els fets caldrà que immediatament ho comuniqui a la direcció del 
centre.  
2. La direcció del centre, segons la gravetat del conflicte, decidirà si actua directament. 
 
3. Quan qui no actuï  d’acord amb les normes de convivència sigui personal docent s’actuarà d’acord 
amb el que marca la normativa legal.  
 
Procediment a seguir en cas d’absentisme de l’alumnat  
 
S’aplicarà el protocol d’absentisme aprovat a nivell municipal 
 
 
Sancions a l’alumnat per a faltes lleus: tutors/es  
Amonestació privada.  
Amonestació per escrit que serà comunicada a la família o tutors legals i que haurà de retornar signada a 
l’agenda. 
Puntualment, i sense abusar de la mesura, se’ls portarà a una altra aula, no necessàriament del mateix 
nivell, amb treballs acadèmics per fer. 
Privació de temps d’esbarjo, però amb supervisió de l’adult. 
 
 
 
Per a faltes greus: tutors i equip directiu  
Amonestació privada.  
Amonestació per escrit que serà comunicada a la família i que haurà de retornar signada el dia que siguin 
citats per entrevista amb la direcció del centre.  
Privació del temps d’esbarjo.  
No participar en activitats complementàries.  
No assistir a determinades classes el dia dels fets.  
Haurà d’estar al centre, en una altra tutoria o a direcció, efectuant treballs acadèmics.  

 
Per a faltes molt greus: direcció, tutors i comissió de convivència.  
Amonestació privada.  
Amonestació per escrit que serà comunicada a la família i que haurà de retornar signada el dia que siguin 
citats per entrevista amb la direcció del centre.  
Privació del temps d’esbarjo.  
No participar en activitats complementàries.  
No assistir a determinades classes (màxim 5 dies), haurà d’estar al centre, en una altra tutoria o a 
direcció, efectuant treballs acadèmics. En cas molt greu, ampliació de la setmana.  
Canvi de grup classe (màxim 1 setmana).  
Comunicació, per escrit, de les mesures disciplinàries a la família  
Expulsió amb la complicitat de les famílies. 
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7.2 SANCIONS A L’ALUMNAT 
 
 
A l’ escola no s’ha de posar  mai càstigs del tipus  copiar moltes vegades una frase, en tot cas es donarà a 
copiar un text de l’àrea que s’estigui treballant com a treball d’atenció, cal·ligrafia, ortografia o bé de l’àrea 
de la que no ha portat els deures fets, copiar un dictat... També se li pot donar feina extraordinària com 
ara escriure un conte. 
MAI POT QUEDAR-SE UN ALUMNE/A SOL A LA CLASSE. 
NI SOL FORA DE LA CLASSE FORA DEL CAMP VISUAL DEL MESTRE/A 
El que si s’ha de fer són reflexions de les actituds que volem canviar ,… del tipus: 
• Què ha passat? 
• Com m’he sentit? 
• Què he fet? 
• Què podria haver fet? 
• A què em comprometo? 
• S’adjunta full model 
 
No es pot castigar cap nen al passadís sense vigilància. Es pot treure un alumne de la classe i deixar-lo 
que es tranquil·litzi però, sempre sota la mirada i la vigilància del mestre o de la mestra. 
Si es castiga un nen/a sense pati, el mestre/a que el castigui ha de vigilar a aquest alumne/a. 
No es pot castigar molts dies seguits a un alumne sense pati. 
Davant d’actituds reiteratives molt greus es seguirà el protocol que marqui les normes  de l’escola. 
Alternatives que podem fer servir en un moment donat: 
• Portar-lo a una altre classe. 
• Baixar-lo a direcció 
• Penjar cartells a les classes  on quedin reflectides les normes de classe, passadissos, patis, files... 
• Lavabos. A partir de 3r. deixar anar al lavabo només quan es veu molt necessari.  
QUAN UN ALLUMNE/A BAIXA A DIRECCIÓ SE LI DEMANA QUE FACI UNA REFLEXIÓ I QUE LA DEIXI 
ESCRITA EN UN FULL. SE LI DEMANA UN COMPROMÍS DE MILLORA. NORMALMENT LA 
DIRECTORA  PARLA AMB EL NEN/A DES DEL SENTI 
 
 
7.3 CONFLICTES: PREVENCIÓ I RESOLUCIÓ  
 
 
7.3.1 Estratègies de prevenció 
7.3.2 Afrontar i resoldre el conflicte 
7.3.3 Full de reflexió 
 
7.3.1 ESTRATÈGIES DE PREVENCIÓ 
A continuació s'exposaran, a trets generals, les estratègies emprades des de les tutories a fi de resoldre 
els conflictes sorgits durant el curs; conflictes propis d'una convivència, però que segons el seu origen o 
grau, poden alterar el clima d'aula, així com també transgredir (en menor o major grau) alguna de les 
normes  consensuades i establertes pel grup/classe i el seu tutor/a. Regles de comportament que, 
entenent que l'aula esdevé un espai de convivència, s'han d'acordar a priori a fi de què tots els alumnes, 
es comprometin a respectar i, d'aquesta manera, tot el conjunt del grup/classe vetlli per un bon clima 
d'aula; factor tan important que afavoreix un bon i millor procés d'aprenentatge. 
Val a dir que des de les tres tutories, l'objectiu - comú i principal- és el d'educar, sobretot, en la seva 
prevenció. 

  
CICLE INICIAL 
La kinesiologia  
Els vincles 
L’organització de l’aula. 
La utilització dels espais comuns,  
Consensuar acords de normes amb els alumnes, arribar a fer pactes,  
Utilitzar tècniques de relaxació i meditació uns minuts al dia, el to de veu, pensar que el càstig és l’últim 
recurs.  
El treball d’agenda que no sigui només utilitzat com a notificador de càstigs , el full de  reflexionar a 
l’alumne davant un conflicte, que sigui utilitzat davant faltes serioses i no de manera molt continuada o 
sinó perdrà el seu valor.  
 
CICLE MITJÀ 
 3r 
Activitats  
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– Mural dels compromisos: espai on cada alumne es fixa un o dos objectius i/o metes a assolir al llarg d'un 
trimestre o del curs. A títol personal, l'alumne es compromet a mantenir una conducta beneficiosa per ell 
mateix i els seus companys, fet que l'ajudarà, sens dubte, a l'assoliment de dit objectiu. 

– Assemblea:  punt de trobada i espai de diàleg on s'aniran tractant els conflictes sorgits durant les 
setmanes. Se'ls planteja aturar-se i reflexionar sobre la magnitud del conflicte (valorar-ne el seu grau: 
mida del problema, elefant o formiga) i, després, durant la assemblea parlar-ne. D'aquesta manera, 
s'estan treballant habilitats socials, educació emocional, assertivitat, empatia, recursos personals enfront 
els conflictes i, sobretot, anàlisi d'aquests i de la seva importància i grau d'afectació en ells mateixos (com 
fan front una situació conflictiva, si demanen ajuda, si es plantegen els passos per arribar a la solució, si 
analitzen la seva conducta, si hi reflexionen...). 
 
D'altra banda, no cal dir que a les assemblees, a banda de treballar tots els aspectes esmentats, també 
s'estan treballant normes de comportament i actituds: aprendre a escoltar els altres, demanar el torn de 
paraula, saber expressar-se correctament i de manera entenedora... 
 
Per tant, la prevenció des de les tutories és el primer pas i estratègia per a resoldre conflictes i també, 
inclòs, per part del tutor/a, per a detectar algun de latent i conèixer més a fons dinàmiques establertes al 
grup/classe, lideratges.. 
 
En cas, que sorgeixin conflictes de caràcter més greu. S'empren diverses estratègies segons el grau. 
Estem parlant de casos d'alumnes amb problemes de conducta i d'adaptació al grup i/o escola: nens o 
nenes que mostren comportaments disruptius; aquests comportaments sovint desborden les activitats de 
l'aula i del centre i es manifesten a més, en variades situacions: al pati, al menjador, als canvis de classe, 
a les files,... 
En aquests casos més greus, on les actuacions del alumne són repetitives persistents (no hi ha hagut un 
canvi d'actitud, després de la reflexió). O quan hi ha hagut comportaments violents i de falta de respecte 
als companys i/o mestra. Es prenen diverses mesures segons la seva magnitud. El conflicte s'aborda al 
moment, in situ. El tutor escolta les parts implicades i valora la situació (conversa i raonament). A priori es 
promou sempre la reflexió dels implicats, l'empatia i el perdó com a via de dissolució del conflicte. S'ha 
arribat a casos, on també ha calgut un “contracte-compromís” per part dels alumnes implicats. Però 
aquesta mesura, s'ha dut a terme en casos molt reiteratius i on la paraula “perdó” havia perdut una mica la 
seva vàlua. 
S'ha optat algunes vegades per imposar un càstig restant temps d'esbarjo. Això sí, tot fent una reflexió 
que l'esbarjo és un temps de lleure “recompensa” dels qui treballen i col·laboren en què la classe funcioni; 
per tant, qui trenca aquest acord, ha de veure que hi ha conseqüències. 
En casos greus sempre s'opta com a mesura, informar a direcció i a les famílies via agenda (sol·licitant 
una entrevista si s'escau necessari). 
 
 
 
4t 
Els passos a fer són: 
 
• Comprendre el conflicte       
• Reduir el conflicte 
• Resoldre el conflicte 
• Seguint l’ordre és important: 
• Comprendre la seva naturalesa ( un conflicte no sempre es destructiu) 
• Comprendre el conflicte com un procés ( no sorgeix de forma   espontània, sinó que s’estén en el temps 
i és molt important el període d’incubació) 
• Saber observar els indicadors ( entendre els fets que poden senyalar un conflicte) 
• Conèixer diferents maneres de solucionar-lo 
 
Diferents estratègies: 
• Imposició: resoldre un conflicte utilitzant la figura del mestre de manera impositora 
• Estil de compromís: donar responsabilitats, assumir compromisos, que facilita l’autonomia de l’alumne 
• Estil col·laboratiu: posar-se d’acord sense premis ni condicions a través del diàleg. 
• Reflexió individual: reflexió a nivell individual o al grup classe. 
 
Maneres de reduir el conflicte 
•  Refredar la situació: aprendre a controlar els impulsos, respiracions,  
• Escolar activament: posar-se al lloc de l’altre, empatia. 
 
CICLE SUPERIOR 
 
Es treballa normalment a partir de tutories, bústia de classe, dinàmiques de grup (a l'hora de tutoria, 
d'alternativa o en altres moments de la setmana que es cregui convenient), treball sobre les emocions i els 
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sentiments a l'hora d'alternativa, posar-se al lloc de l'altre, etc. Treball a la classe sobre companys que 
tenen dificultats per intentar comprendre'l i ser capaç de posar-se al seu lloc. 
 
7.3.2 ESTRATÈGIES PER FER FRONT AL CONFLICTE 
 
Cicle inicial i mitjà : Sempre que hi hagi un conflicte el tutor farà la intervenció. Dependrà del nen, les 
circumstàncies i del grau del conflicte perquè la intervenció sigui col·lectiva, individual o totes dues alhora. 
Cada mestre, davant d’una situació, intervé de diferent manera, però sempre hi ha d’haver una reflexió. 
Els conflictes a l’hora d’esbarjo s’han d’intentar resoldre al moment.  
 
 
Cicle superior: Les consideracions fetes al CI i CM també són vàlides, si bé cal fer alguna puntualització : 

 
Es tractarà amb el nen i en el moment que sorgeixi el conflicte. Si la situació es produeix amb un mestre 
que no sigui el tutor, s’informarà sempre a aquest últim, encara que ja s’hagi intervingut en el conflicte. 
 
Si es dóna una conflictivitat general d’un alumne s’intentarà resoldre-ho seguint els passos següents : 
 .professor/a-nen/a 
 .tutor/a-nen/a 
 .equip de nivell-nen/a 
 .equip de nivell- família 
 .direcció-nen/a 
 .direcció-família 
 
Es deixarà constància del comportament del nen/a i de les actuacions dels mestres en la fitxa 
personalitzada de l’alumne. 
 
 
 
7.3.3 FULL D’ENREGISTRAMENT D’UN CONFLICTE 
 
 
NOM____________ DATA_________ NIVELL________GRUP____ TUTOR/A__________ 
 
1. EL FET. 
  
QUÈ HA PASSAT? Des del “missatge jo” 
Per exemple: ha passat que jo m’he enfadat perquè.... 
 
 
2. INTERPRETACIÓ 
QUÈ HE PENSAT? 
QUÈ HAURIA POGUT PENSAR? 
 
 
 
3. SENTIMENT 
 
COM M’HE SENTIT? 
COM M’HAURIA SENTIT SI HAGUÉS PENSAT DIFERENT? 
 
 
 
4. REACCIÓ 
 
QUÈ HE FET?  
QUÈ HAURIA FET  SI HAGUÉS PENSAT DIFERENT? 
 
 
5. COMPROMÍS 
 
REFLEXIÓ I COMPROMÍS DE GESTIONAR-HO MILLOR EN UNA ALTRA OCASIÓ 
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8  ALUMNAT 
 
 
 
8.1 Horaris  
8.2 Entrades I sortides 
8.3 Pla de pluja: entrades i sortides 
8.4 Retard en les recollides de l’alumnat de P3 a 2n 
8.5  Entrades i sortides fora d’hora 
8.6 Absències de l’alumnat 
8.7 Files 
8.8 Càrrecs a dins l’aula 
8.9 Controls 
8.10 Caramels i llaminadures 
8.11 Embolcalls 
8.12 Bates 
 
8.1HORARI  DE L’ALUMNAT 
 
 

• Educació infantil:  Matí: 9 a 12’30 h       Tarda: 15 a 16’30h 
 

• Educació primària:  Matí: 9 a 12’30 h    Tarda: 15 a 16’30h  
 
Seguiment de l’horari de l’alumnat 
 
- L’horari es col·locarà , de forma visible, a la cartellera de l’aula. 
- Cada alumne rebrà un imprès per tal que l’ompli amb el seu horari, i serà per tenir a casa. 
- L’horari també constarà a la agenda, amb la finalitat que els pares tinguin coneixement de l’hora 
d’educació física, l’ajudin a preveure el material o en l’organització dels deures. 
- El seguiment de l’horari té molta importància en la previsió del material que necessitaran i en 
l’organització de les tasques escolars. 
 
8.2 ENTRADES I SORTIDES DE L’ALUMNAT  
(Aprovat pel Consell Escolar 6/09/2011) 
 
 
NOM DEL CARRER 
 

 
ENTRADA I SORTIDA ALUMNAT 

Anna Maria Ravell 
 

Farà l’entrada i la sortida l’alumnat de P3 P4 P5 1r 2n 
A l’entrada l’alumnat es recollit pels mestres a diferents punts del 
recinte. 
A la sortida les famílies recullen els nens/es a les aules. 
A la sortida l’alumnat de 2n es dóna en mà a les famílies, prop de la 
font del patí de l’edifici dels petits.  
 

Xifré 
 

Farà l’entrada i la sortida l’alumnat de 3r 4t ,5è 6è 
A l’entrada l’alumnat de 2n es recollit pel professorat en un punt proper 
al barri d’entrada.  
La resta d’alumnat és  recollit pel professorat prop de l’edifici. 
 
La resta d’alumnat (3r 4t 5è 6è) surten sols. 

Rial Sa Clavella 
 

Entrada per a les famílies: consergeria, menjador, secretaria, direcció, 
etc 
Els migdies es mantindrà tancat a l’alumnat com a mesura de 
seguretat, ja que hi ha molt alumnat que es queda al menjador. 
A les tardes, acabat l’horari escolar, s’obrirà a l’alumnat i a les famílies 
a les 16:35h. 
Tal com aprovà el Consell Escolar (15/12/11), serà l’AMPA, qui es farà 
càrrec d’aquest barri i l’obrirà a les 16:30h. 
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Mai es dóna cap infant (de P3 fins a 2n) a una persona diferent del pare o mare, si  l’escola no té  
constància que  ho ha autoritzat la família per escrit. 
FORA DE L’HORARI ESTABLERT D’ENTRADES I SORTIDES DE L’ALUMNAT ES FARAN SEMPRE 
PER L’ENTRADA PRINCIPAL DE L’EDIFICI DEL RIAL, on hi ha secretaria i despatxos. 

 
 
Responsabilitat 
És responsabilitat de tots i cadascun dels docents tutor/a, especialista, reforç etc) tot el que pugui 
esdevenir a partir de les 9h en punt i fins l’hora de la sortida. 
 
El mestre/a que   arribi al seu lloc en retard haurà de comunicar-ho i justificar-ho a la direcció, de la 
mateixa manera que es comuniquen les absències. De la mateixa manera que si hagués de plegar uns 
minuts abans també ho ha de comunicar. 
 
Si l’alumnat no és recollit, en el lloc indicat, puntualment pel seu mestre/a ho farà el mestre de la fila del 
costat, evitant sempre fer temps d’espera.  Els farà seguir la seva fila, els obrirà l’aula i passarà avís si el 
grup continua sol. 
 
Un mestre especialista: MALL, EE, religió, etc  tal com marca el seu horari ha d’atendre infants des de les 
9h en punt  fins les 12:30h.I les 15h en punt a les 16:30h. Acollint-los a les entrades i fent les files amb 
ells. I acomiadant-los i acompanyar-los a les sortides, juntament amb els altres. 
No pot dedicar part del temps lectiu amb infants a preparar espais o materials,  esperar que arribi 
l’alumnat, recollir l’aula, etc... 
Ell/a és  igualment responsable de tot el que pugui esdevenir amb l’alumnat que  té assignat en aquell 
horari.  
 
El/la conserge supervisa les entrades i sortides de l’alumnat, però el responsable davant qualsevol 
incident és sempre el mestre/a, o mestres,  que tenen horari amb aquells infants en aquella franja horària 
d’entrada o sortida. 
 
Pel que fa a l’alumnat usuari del menjador o que fan activitats extraescolars és responsabilitat del 
mestre/a d’aquella franja horària(12:30 o 16:30)  supervisar que  el canvi d’horari lectiu a horari de 
menjador o extraescolar sigui correcte pels infants. 
En cas de detectar-se alguna errada en aquest canvi caldrà que el mestre/a  s’adreci al coordinador del 
menjador, o al coordinador de l’AMPA. I seguidament ho informi a la direcció. 
 
Espais files 
Edifici Anna M. Ravell:  de P3 fina a 2n 
Entrada: els alumnes fan fila al pati 
Sortida: els pares recullen els seus fills a les aules. 
* Cap alumne no pot anar sol cap a casa o ser recollit per  algú que no siguin els pares cal una 
autorització per escrit per part d’aquests. (Aquest document el trobarem a direcció) 
Edifici Rial  de 3r fins a 6è. Fan l’entrada per la porta del Xifré. 
Files 
5è i 6è se situen a tocar de la porta vermella. 
3r a sota de les escales davant de la cuina   
4t a la barana i paret edifici davant de l’entrada de la porta vermella. 
Entrades a l’edifici: 
2n  i 4t escala d’emergència 
3r i  escala de ferro 
5è porta principal  
6è escala emergència i escala principal 
 
Sortida alumnat:  
 
Mentre es faci la sortida pel Xifré no s’autoritzarà que l’alumnat jugui o corri per les  
pistes: ni als qui fan sortida ni els qui esperen als que surten. 
Si un adult ho detecta els convidarà a que surtin de les pistes, baixin dels fanals, murs etc... malgrat no 
siguin alumnes seus. 
 
La conserge supervisa la sortida però no és la responsable de l’alumnat. El responsable és el docent qui 
els acompanya fins la porta de sortida. 
 
L’alumnat de 2n fins a 6è és acompanyat  sempre, i en grup, fins la zona de la porta del Xifré pel mestre/a 
que té docència en la  franja horària que finalitza a les 12:30h i/o a les 16:30h.  
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Allí a la zona del Xifré és acomiadat pel mestre/a, qui simultàniament fa la supervisió ocular de la sortida. 
S’evitarà que l’alumnat s’adreci a l’edifici d’infantil i faci per allí la sortida, a excepció dels qui recullin 
germans petits. 
 
Mai pot quedat cap infant sol a l’aula, ni quedar el mestre/a amb infants a l’aula i fer-los baixar a ells de 
mica en mica sols. 
 
L’alumnat de 2n es entregat als adults autoritzats al pati d’Anna Maria Ravell a excepció del dies de pluja 
que es recullen al vestíbul de l’edifici del Rial. 
Cal tenir establert un lloc on es situarà cada grup classe i respectar-ho tot el curs. 
 
El recorregut de la sortida és igual que el de l’entrada. 
 
Cap alumne/a, de P3 a 2n, no pot anar sol cap a casa. Cal una autorització escrita dels pares perquè el 
pugui recollir algú diferent d’ells. (Aquest document el trobarem a direcció) 
 
CAP MESTRE/A POT FER PLEGAR A L’ALUMNAT MÉS TARD DE L’HORARI 

  ESTABLERT I PER TANT S’HAURÀ DE BUSCAR MESURES ALTERNATIVES SI ELS HI COSTA 
RECOLLIR BÉ O SORGEIXEN CONFLICTES D’ULTIMA HORA.  
LA DIRECCIÓ S’OFEREIX A COL.LABORAR 
QUI, EXECEPCIONALMENT, SURTI MÉS TARD DE LES 12:40H o de les 16:40h haurà de justificar a la 
direcció el motiu del retard.  
 
 
ORGANITZACIÓ INTERNA: portes, barris, entrades i sortides 
 
PORTES I BARRIS  
Tothom qui entri o surti per la vidriera del Rial ha de deixar la porta tancada. 
Deixar-la oberta fa que els conserges no puguin controlar  les entrades i sortides de tot tipus de persones. 
 
Tothom qui obri el barri del mig (davant caseta de can Josep) ha de tornar-lo a tancar. Deixar-lo obert és 
un negligència que comporta que qualsevol infant pot sortir al carrer o  que qualsevol persona del carrer 
poc accedir dins el recinte escolar sense el filtre de recepció que es fa des de la consergeria. 
 
Edifici Parvulari si algun pare mare s’entreté 
Si a les entrades algun mare/pare del parvulari entra a dins l’edifici  i s’hi entreté les tutores de parvulari i 
de 1r  li heu de comentar que ha de sortir pel barri d’Anna Maria Ravell. 
Hem vist  dins l’edifici del rial  ( passades les 9h i passades les 3h) pares i mares del parvulari que entren 
per la porta vermella d’emergència i cruen l’edifci del rial per sortir per la vidriera principal. El cas és que 
no cal ja  que mentrestant en Jordi té obert el pati d’infantil. 
 
 
GERMANS AL DOS EDIFICIS  Les famílies que vulguin que entrin i surtin junts han d’omplir un full 
sol.licitant-ho.  Les entrades i sortides de germans sempre són pel pati del carrer Anna Maria Ravell  
 
 
EN CAS DE PLUJA 
Els infants de segon es baixaran al vestíbul de l’entrada principal del rial, on els recolliran els seus 
familiars. 
Els de P3 a 1r es recollen, com cada dia, a les aules. 
L’alumnat de 4t a 6è sortiran sols, els mestres els acompanyaran fins a la porta de sortida de l’edifici, 
establerta per aquell nivell.  
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8.3 PLA DE PLUJA: ENTRADES I SORTIDES 
 
ENTRADES I SORTIDES ALUMNAT:  DIES DE PLUJA 
(aprovat pel Consell Escolar 15/12/2011) 

 
P3 P4 P5 1r 2n 

 
EDIFICI 
Anna Mª Ravell 

ENTRADA ALUMNAT 
 

SORTIDA RECOLLIDA ALUMNAT 
A les 16:30h s’obrirà tots els accessos 
(Rial, Xifré i AMª Ravell) per a facilitar a les  
famílies la recollida dels seus fills/es. 

 
Edifici 
Parvulari i 1r 
 
 
 

El barri  estarà obert uns minutets abans 
perquè les famílies es situin dins el recinte i 
quan s’obri la vidriera a les 9h en punt i a les 
3h en punt, l’entrada sigui més àgil. 
 
Cal evitar arribar molt abans de l’hora  
d’entrada. 
 
Per facilitar l'entrada esglaonada mantindrem 
el barri obert més estona. 
   
 
Si està caient un xàfec  es contempla com a  
justificat  que un nen/a  arribi a classe  uns 
minutets més tard. 
 
 
 

Els nens i nenes de P3, P4, P5 i 1r  es recolliran 
a les aules a les 12:30h i a les 16:30h, com es 
fa habitualment. 
 
Si la família ha de recollir també a un nen/a de 
2n haurà d'anar al vestíbul de l'edifici Rial, on 
el trobarà amb les mestres. 
 
Si la famíla  ha de recollir també un nen/a  de 
3r,4t,5è,6è  caldrà que hagi pactat amb ell/a el 
lloc de trobada. Un bon lloc de trobada en cas 
de pluja intensa és el porxo de l’escola (sota 
porta del Xifré)  on es  queda a aixopluc de la 
pluja i  hi ha ampli camp visual.  Si només 
plovisqueja i el nen/a gran porta paraigua 
recomanem que quedeu amb ell/a a la  sortida 
del Xifré. 
Nens/es grans (de 3r a 6è)  si volen sortir pel 
barri del  Rial de Sa Clavella, han d’haver-se 
posat d’acord amb la família. Si no els heu dit 
res la sortida l’han de fer pel Xifré.) 

 
 
 
 
 
ESCALA EXTERIOR DE FERRO (GROGA) 
Aquesta indicació l’han de tenir molt present els mestres d’aquell alumnat que té com recorregut habitual 
el pas per aquesta escala exterior de ferro. 
 
Quan l’escala metàl.lica groga està molla no se’n pot fer ús perquè hi ha perill de relliscar. 
Per tant, independentment que la porta que dóna accés a aquesta escala estigui oberta, si l’escala està 
molla no s’hi pot passar i s’ha de pujar o baixar per una escala alternativa i entrar o sortir per la porta 
vermella. 
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2n 3r 4t 5è 6è 

 
EDIFICI 
RIAL 
 

ENTRADA ALUMNAT 
 

SORTIDA RECOLLIDA ALUMNAT 
A les 16:30h s’obrirà tots els accessos  
(Rial, Xifré i AMª Ravell) per a facilitar a les  
famílies la  recollida dels seus fills/es. 

 
 
Edifici 
Rial 
 
 
2n 
  
 

 
L’entrada sempre és pel pati petits 
 
 

 
La sortida  de l’alumnat de segon sempre 
és pel Xifré 
 
En cas de pluja les famílies han de recollir  
als nens i nenes de 2n  al vestíbul de l'edifici 
Rial. 
 
Les famílies han d’entrar pel Xifré i dirigir-
se a l’edifici  Rial. L’entrada al vestíbul de 
l’edifici Rial  és fa per la porta principal. 
  
  

 
Edifici 
Rial 
 
3r 
4t  
 
5è 
 
6è 
 

 
L’entrada sempre és pel Xifré 
 
El barri s'obrirà a les 9h en punt i a les 15h en 
punt.  
 
Si està caient un xàfec el barri  estarà obert més 
estona de l'habitual. 
 
A les portes de l’edifici els està  esperant el 
professorat, no patiu. 
 
Si està caient un xàfec  es contempla com a  
justificat  que un nen/a  arribi a classe  uns 
minutets més tard. 

 
La sortida  de l’alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è 
sempre és pel Xifré  
 
Els nens/es  3r 4t 5è 6è són acomiadats pels  
mestres (a diferents portes  de l’edifici)  i es 
dirigeixen sols cap el Xifré.  
Si fa pluja molt fina les famílies  s’esperaran 
al Xifré. 
En el cas de xàfec intens les famílies poden 
optar per esperar-los dins el recinte.  
Cal però que cada família hagi pactat amb 
el seu fill/a el lloc de trobada. Us proposem 
el porxo on hi ha ampli camp visual i un pot 
esperar i estar a aixopluc de la pluja. 
 
 

 
Cal  respectar la distància òptima, davant les portes,  de manera que permeti la sortida als nens i nenes  i el control 
visual de tots els qui s’esperen.  
Amuntegar-se davant les portes dificulta la sortida fluïda de l’alumnat i això  acaba perjudicant a tothom. 
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8.4 RETARD EN LES RECOLLIDES DE L’ALUMNAT DE P3 A 2N 
 
 
Migdia 
Les famílies han d’autoritzar diferents persones de la seva confiança a fi que els puguin recollir els fills/es 
quan el pare o la mare no puguin fer-ho ells.  
Si (excepcionalment) sorgeix algun imprevist que fa que ningú pugui recollir l’infant puntualment a les 
12:30h cal que el pare o la mare telefoni a l’escola i avisi. 
Si el retard és superior a 15 minuts  el mestre/a el portarà a la direcció de l’escola qui pot optar per portar 
el nen/a al menjador. En aquest cas la família no podrà recollir-lo fins a la tarda i  haurà d’abonar l’import 
del menú a la direcció de l’escola, abans de les 16:30h. 
 
Tarda 
Si el retard és a les 16:30h i no hi ha ningú autoritzat que pugui recollir a l’infant, la família ha de telefonar 
a l’AMPA perquè algun monitor/a li recolli el nen/a a la classe. Tel AMPA 93 795 82 06 
La família haurà d’abonar, el mateix dia, a l’AMPA l’import del cost de l’acollida en el moment de recollir 
l’infant (en concepte d’acollida). 
Si la família no ha avisat a l’AMPA i ningú recull l’infant el mestre/a, passat uns quinze minuts el portarà a 
la direcció de l’escola que decidirà què fer amb l’infant. 
 
8.5 SORTIDES I ENTRADES FORA D’HORA  

 
 

Cada dia, a primera hora del matí, el mestre que estigui en una aula, ha de passar llista, per tant aquest 
full ha d’estar a la vista de qualsevol mestre. 
 
Quan un alumne/a ha de sortir dins l’horari de classe ha d’ensenyar al mestre una nota de l’agenda 
signada pels pares. Posteriorment l’haurà de donar a consergeria. 
 
Quan un alumne/a no ha assistit a classe durant un matí, una tarda, un o més dies. cal que ho comuniqui 
al mestre a través de l’agenda. El tutor adjuntarà el comprovant al full de registre d’assistència i a final de 
mes  lliurarà full i comprovants a secretaria. 
Si la família preveu una absència llarga se li ha de dir que ha de passar per la direcció del centre per tal 
de signar un comunicat. 
Quan un mestre-tutor detecta una absència prolongada d’un alumne/a sense justificar, cal que ho 
comuniqui el més aviat possible a secretaria. 
 
Quan acabi el mes, el tutor/a ha de portar el full d’absències a secretària lo més aviat possible. 
 
 
NOMÉS ES POT ENTRAR TARD O RECOLLIR UN NEN/A FORA DE L’HORARI ESTABLERT, EN UN 
CAS DE FORÇA MAJOR. 
  
EN AQUESTS CASOS CAL ADREÇAR-SE SEMPRE A L’ENTRADA DE L’EDIFICI  DEL RIAL I  
ESPERAR QUE SE’L PUGUI ATENDRE. 

 
 

8.6 ABSÈNCIES ALUMNAT 
 

L’escola porta el control diari de les absències i retards de l’alumnat. El docent que està amb el grup 
d’alumnes a les 9h i a les 15h és l’encarregat d’anotar a la graella de registre els retard i absències. 
L’escola, en aplicació del protocol de control de les absències,  comunica a l’administració pertinent   la 
informació registrada.   

 
8.7 FILES 
 
Files. Cal ajudar a l’alumnat a que les facin bé.  
Els mestres han de recollir les files en el lloc establert i acompanyar a les sortides a l’alumnat fins al lloc 
de sortida.  
 
8.8 CÀRRECS  ALUMNAT DINS DE L’AULA 
 
Educació primària 
 
Cicle inicial : 
Càrrecs :  
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Temps 
Plantes/animals 
Material 
      Ordre i neteja 
      Missatger 
Periodicitat : quinzenal 
Com : en una cartolina hi ha el nom del càrrec i el de l’alumne/a (a 1r amb lletra lligada i a 2n amb lletra 
d’impremta.) Els càrrecs són rotatius. 
 
Cicle mitjà : 
Càrrecs :  
Missatger 
Ordre i neteja 
Material 
Aula – pissarra 
Persianes 
Periodicitat : quinzenal 
Com : en una cartellera es posa el nom dels càrrecs i el dels alumnes. Els càrrecs són rotatius. 
 
Cicle superior : 
Càrrecs :  
Delegat 
Sots-delegat 
Pissarra 
Persianes i finestres 
Ordre i neteja 
Missatger 
Material  
Noves tecnologies 
Reciclatge 
Taules i cadires 
Periodicitat : quinzenal o mensual 
Com : no es creu convenient unificar criteris  
 
 
 
 
8.9 CONTROLS 
 
Els alumnes que tinguin un PI hauran de ser avaluats en funció d’aquest. La resta d’alumnes, si segueixen 
el currículum ordinari s’hauran d’avaluar en funció de si assoleixen o no els mínims. 
A l’hora de elaborar els controls que fa el grup classe s’ha de tenir en compte que ha de contemplar els 
mínims( aprovat) el bé , el notable i l’excel·lent, de manera que es pugui atendre la diversitat de l’alumnat 
de la classe.  
A l’hora de posar la nota del trimestre s’haurà de fer de forma conjunta amb el tutor o tutora. 
Quan es corregeixin els exàmens, es lliuren als alumnes perquè  els han de signar els pares i  es retornen  
i se'ls queda el mestre/a.  
El mestre/a ha de fer el control que els exàmens arribin a casa i tornin signats. 
 
8.10 CARAMELS I LLAMINADURES 
 
 
•L’escola no fomenta el consum de llaminadures i caramels. 
•Encara que els pares/mares en portin a l’escola pels aniversaris, no es repartiran bosses de caramels a 
l’alumnat. 
Els xiclets estan prohibits per a tothom dins el recinte escolar i també llavors amb closca. 
 
8.11 EMBOLCALLS 
 
A l’escola cal portar els esmorzars i els  berenars en envasos o embolcalls reulitzables: bossetes de roba, 
ampolletes, carmanyoles. 
Cal evitar envasos d’un sol ús com ara brics, etc...  
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8.12 BATES 
 
 
•L’alumnat de P3 fins a 2n porten bata, obligatòriament 
•La bata ha de portar botons i cordar-se al davant. 
•La bata pot ser del color i model que vulgui la família. 
•Si el nen/a es queda a dinar haurà de portar, a més de la bata per a la classe,  la bata per al menjador. 
Per a l’alumnat de 3r a 6è la bata és optativa i  només es demana  portar bata per a fer activitats de 
plàstica  
 
8.13 MALALTIA I/O ACCIDENT DE L’ALUMNAT 
 
SI L’ALUMNE/A ES POSA MALALT A L’ESCOLA 
Telefonem a la família. Mai donem cap medicació 
 
SI PREN MAL A L’ESCOLA 
Fem primeres cures 
El portem al CAP, si ho considerem convenient 
Avisem la família (agenda o telèfon segons el cas) 
 
Cal  recordar a les famílies que per estar localitzables ens cal tenir les seves dades i tenir-les 
actualitzades. Tant a l’agenda com a la secretaria.  
 
Si és inevitable que l’alumne/a hagi de prendre medicació en horari escolar cal adjuntar a l’autorització de 
la família, la recepta del metge i/o informe mèdic 
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9 FAMÍLIES 
 
 
9.1 Entrevistes 
9.2 Taller de famílies 
9.3 Reunions 
9.4 Quotes 
9.5 Acompanyants a les excursions 
9.6 Col.laboració amb colònies de sisè 
9.7 AMPA 
 
9.1ENTREVISTA AMB LES FAMÍLIES 
 
A dins de la carpeta del grup aula hi ha un document informatiu sobre l’entrevista amb els pares. 
 
Realització d’un guió per fer el full d’entrevista amb la família 
 
A) Hàbits :    Autonomia  Ordre   Higiene   Treball/lectura 
B) Activitats fora de l’horari lectiu 
C) Temps lliure : Diari  i  festiu 
D) Ambient familiar i social : mare, mare, germans, altres, relació social (amistats) 
 
Realització d’un tríptic-fitxa amb el recull de les dades més significatives i els acords que es prenen . Si es 
cau es signarà una Addenda de la carta de compromís. 
 
 
9.2 XERRADES  AMB  FAMÍLIES I DOCENTS  
 
 
L’AMPA ofereix servei d’acollida gratuït per als qui ho sol.liciten,  com a molt tard el dia abans.  
Es pot telefonar al 93 795 82 06 o contactar per correu electrònic: maragall.ampa@gmail.com  
Es pot apuntar-se per tot el curs. 
A les primeres trobades no s’exclourà a cap família de participar-hi pel fet de no haver-se apuntat 
anticipadament al servei d’acollida gratuït de l’AMPA (si és que no té ningú que es pugui fer càrrec del 
nen/a). 
L’espai on fer les xerrades çes  l’aula de música i també pot ser  sala polivalent del parvulari. 
 
 
9.3 REUNIONS 
 
Reunions amb direcció 
Les famílies que matriculen a l’escola se’ls convoca a mig juny a una reunió informativa “nous matriculats” 
Se’ls acull i se’ls orienta de cara el setembre. Es dóna per escrit tota la informació. 
També es fa reunions personalitzades amb totes les famílies que vénen a preinscriure/matricular al nostre 
centre. 
 
Programació de les reunions generals de grup  
Quan l’alumnat plega pel juny es dóna a les famílies la planificació de reunions del setembre i octubre. 
No es posa reunions ni en dilluns ni en divendres. 
Cada curs es deixa el mateix ordre de les reunions i només es canvia el número del dia d’acord amb el 
calendari de l’any. 
 
Reunions amb els tutors/es 
 
 
14. - Es farà una reunió de famílies a cada curs escolar : 
 P.3 : conjunta i sempre abans de començar el curs i per grup la primera quinzena de novembre. 
 P.4 : conjunta DEPENDRÀ DE SI HI HA CONTINUÏTAT EN LA TUTORIA 
 P.5 : cada grup per separat O CONJUNTA 
 1r : conjunta 
 2n : cada grup per separat 
 3r : conjunta 
 4t : cada grup per separat 
 5è : conjunta 
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 6è : cada grup per separat 
 
CALDRIA ESTUDIAR ELS CASOS. NO POT SER QUE UN TUTOR AL LLARG DEL CICLE HAGI DE 
FER LES DUES REUNIONS CONJUNTES. 
 
En cas que la majoria de mestres de 2n, 4t i 6è siguin nous, o hi hagi un membre del claustre que no es 
vegi amb forces de fer la reunió per separat, es pot consensuar amb el cicle i l’equip directiu i fer la reunió 
conjunta. 
SÍ ELS ESPECIALISTES SÓN NOUS PER AQUELL NIVELL D’ALLUMNES, HA D’ASSISTIR-HI PER 
PRESENTAR-SE No es creu necessària l’assistència dels especialistes, però té la possibilitat de fer-ho, si 
així ho vol o ho creu necessari. 
 
Es preveu la possibilitat que hi assisteixi algun membre de l’ EPM o de l’ EAP a fi d’explicar les 
característiques psicològiques  de l’edat que correspongui. 
 
Es proposa de mantenir l’ordre del dia que s’utilitza actualment, si bé cada nivell hi pot introduir les 
modificacions que cregui convenients. 
 
S’HA DE DEMANAR  ALS PARES I MARES QUE RETORNIN SIGNADA LA CONVOCATÒRIA d’aquesta 
manera el tutor s’assegura que els pares han rebut i llegit la convocatòria.  
Si la convocatòria es reb per correu electrònic poden confirmar l’assistència per mitjà de l’agenda. 
 
Es creu convenient de fer el control d’assistència a la reunió, així com una valoració de la mateixa , al 
nivell. 
 
 
9.4 QUOTES FAMÍLIES  
 
 
Regulades per una normativa i aprovades pel Consell Escolar 
Dates: juliol, octubre, febrer. 
Cobrament domiciliat 
 
1r COBRAMENT: JULIOL 
Quan la família ha  confirmat la plaça al centre per al seu fill/a,  l’equipde mestres preveu tot el  material i 
llibres  de reutilització, etc que potnecessitar i direcció  ho compra entre juny i juliol  perquè el nen/a ho 
tingui tot a punt al setembre. 
 
COBRAMENT JUNY: PELS QUI HAGIN DE FER L’INGRÉS AL COMPTE. 
COBRAMENT FRACCIONAT ALS QUI HO HAGIN PACTAT AMB DIRECCIÓ. 
 
Sempre s’informa  anticipadament a les famílies dels imports i els 
conceptes i se’ls recorda la data en què es passa el rebut.  
IMPORTS 
•P3 P4 P5:  Material     90 
•1r  2n:  Material més llibres de reutilització 75€ 
•3r 4t 5è 6è  Material més llibres de reutilització 105 € 
•AMPA 20€ per família 
 
Cal adreçar-se a direcció per acordar alguna adaptació individualitzada en el pagament. 
  
2n COBRAMENT: OCTUBRE I  FEBRER 
 Sortides i activitats culturals 
 
•Octubre i  febrer  (50% i  50%) 
•No es pot anar a l’excursió si no s’està al dia dels 
•pagaments. 
•Totes les famílies han d’autoritzar la participació dels infants en les  les sortides a l’inici del curs escolar. 
COLÒNIES  
P5 2n 4t i 6è 
Bestreta primers de novembre i la resta març/abril 
 
 
9.5 ACOMPANYANTS EXCURSIONS 
 
INSTRUCCIONS ACOMPANYANTS SORTIDES  
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1. Ser acompanyant en una sortida és un gest totalment voluntari que no comporta cap tipus de 
remuneració. 

2. És la direcció de l’escola qui gestiona la borsa de mares i pares acompanyants a les sortides ( 
fora de la població) 

3. Hi ha dues maneres possibles de rebre la proposta d’acompanyar 
a) Per mitjà d’una nota escrita que la direcció passa al tutor/a 
b) Per mitjà d’una trucada telefònica de la direcció.  
Mai  el mestre/a  fa la proposta sense  que  se li hagi delegat des de la direcció 

4. Els pares i mares que han rebut la proposta d’acompanyar han de contestar amb la màxima 
rapidesa. En el cas que no puguin acompanyar la direcció  fa la proposta a altres pares i mares 
de la borsa. 

5. Pel dia de la sortida cal posar-se d’acord amb la tutora del lloc i hora on  
    trobar-se abans de pujar a l’autocar: a l’escola, al Calisay, etc 
6. En el cas d’algun imprevist d’última hora que faci impossible acompanyar a la sortida cal 

comunicar-ho el més aviat possible a l’escola telefonant al    93 792 28 02     o al     93  795 97 75  Mai 
s’ha de demanar a un altre pare o mare que ocupi el vostre lloc d’acompanyant. 
 
7   QUÈ NO HAN DE FER ELS PARES I MARES ACOMPANYANTS 

 
FER FOTOGRAFIES I ENVIAR-LES PER WHATSAPP 
AGAFAR  ENCÀRRECS  D'ALTRES PARES/MARES/ ÀVIES, ETC...   
AIXÒ ES COMPETÈNCIA DEL PROFESSORAT 
 
FER FAVORS DEL TIPUS: 
 PORTAR A L’AUTOCAR NENS/ES DEL VEÏNAT 
 RECOLLIR NENS/ES QUAN S’ARRIBA DE L’EXCURSIÓ 
 
DONAR INFORMACIONS A LES FAMÍLIES 
 Ni abans d'anar a la sortida, ni quan es torna. 
AIXÒ SEMPRE HO FA EL  MESTRE/A, SI ÉS EL CAS. 
 
MARXAR DEL PUNT D’ARRIBADA SENSE QUE S’HAGI LLIURAT TOTS ELS NENS/ES A LES 
FAMÍLIES I LES TUTORES CONSIDERIN QUE JA NO  CAL LA SEVA COL.LABORACIÓ 
 

8 REQUISITS INDISPENSABLES PER A SER PARES I MARES ACOMPANYANTS 
• DISCRECIÓ 
• PRUDÈNCIA 
• RESPONSABILITAT 
• RESPECTE 
• GANES DE COL.LABORAR EN TOT I PER A TOT 
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9.6 COLÒNIES SISÈ: COL.LABORACIÓ AMPA 
 
 
                                         
Des de l’Ampa i des de la Direcció de l’escola es va veu la necessitat de revisar  aquest protocol a fi  de 
millorar  i regular la participació conjunta de l’escola, l’AMPA i les famílies en l’organització de les colònies 
de sisè.   
Reunits, representants de la Direcció, de l’Ampa, pares de cinquè i pares de sisè, es va acordar: 
 

- L’objectiu és fer colònies. S’ha de tendir a promoure la participació de totes les famílies. Des de 
l’Ampa i des de l’escola es fomentarà i facilitarà aquesta participació. 

- La reserva de la casa, les dates en que s’organitzaran les colònies, el cobrament de les quotes a 
les famílies i el pagament de la casa de colònies i activitats de les colònies es farà des de 
l’escola. 

- Les activitats organitzades per les famílies s’inclouran dins la programació general del centre, a 
ser possible. 

- La informació que els pares/mares organitzadors vulguin fer arribar a la resta de les famílies es 
gestionarà de la següent manera: 

a) S’enviarà primer al correu de l’AMPA i de direcció. 
b) Direcció, si no diu res, voldrà dir que hi dóna el vist-i-plau. Si creiés convenient dir 

alguna cosa ho comunicaria a la president/a de l’AMPA. 
c) Si cal enviar-la per correu a les famílies, ho farà l’administrativa de l’AMPA 
d) Si cal repartir fulls a les agendes, l’administrativa de l’AMPA ho portarà a secretaria 

per a corregir i fotocopiar ( a càrrec de l’AMPA) 
e) Direcció donarà a la conserge l’ordre de portar-ho a les aules. 

 
- Si la comissió necessita reunir-se o fer activitats serà la mateixa AMPA qui ho gestionarà dins els 

seus espais i horaris i només es buscaria el consens amb direcció si afectés al normal 
desenvolupament de la vida al centre. 

- La comissió de colònies de sisè,  que és la que gestiona  les activitats que duen a terme  
pares/mares a fi de recaptar fons per les colònies de sisè, serà una comissió més dins de l’Ampa. 
Per aquest motiu un membre ha de formar part de la Junta de l’Ampa per així poder coordinar les 
activitats. A aquests efectes s’anomenarà un tresorer dins la comissió que vetllarà per la 
transparència econòmica.  

- S’utilitzarà un compte bancari que facilitarà l’Ampa  on s’ingressaran tots els diners recaptats i 
des d’on es faran tots els pagaments. El Tresorer de la Comissió serà l’única persona autoritzada 
a sol·licitar bestretes d’aquest compte, que seran sol·licitades a la persona designada per l’Ampa 
i justificades totes documentalment. Totes les factures hauran de ser entregades a l’Ampa.  

- Els diners que es recaptin en les activitats es repartiran entre les famílies participants fins a un 
màxim de l’import total de les colònies. En cap cas cap família guanyarà diners amb les activitats. 

- En cas que un nen/a no pugui assistir a les colònies , els diners recaptats per aquesta família, es 
repartiran entre els altres, a excepció que la família  vulgui destinar-ho a un altre nen/a d’acord 
amb el President/a de l’Ampa i el Director/a de l’escola (necessitats socials) 

- Des de l’escola es passaran els rebuts de les colònies i la Comissió retornarà a les famílies la 
part que els hi correspongui a cada una al cap d’un mes de fer-se efectiva la última bestreta. 

- En cas que sobri un romanent, un cop liquidada la comissió, el destí d’aquests diners queda a 
criteri de la Direcció de l’escola i del President/a de l’Ampa, que tindran en compte les propostes 
dels organitzadors, a fi que se’n beneficiin tot l’alumnat de sisè, o tot l’alumnat de l’escola. 

- A començament del segon trimestre la Direcció de l’escola , amb la presència de l’Ampa i 
representants del professorat convocarà una reunió per les famílies de cinquè.  
En aquesta reunió es donarà informació general de les colònies de sisè (per part de l’escola) i  
per part de l’AMPA i/o pares mares de sisè es farà el traspàs de la informació a la nova promoció 
de cinquè. 
 
 
    Arenys de Mar, 23 de maig de 2012 
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10  DOCUMENTS 
 
• PEC en procés de revisió i reelaboració 
• Projecte de Direcció 
• Carta de Compromís 
• Projecte Lingüístic  de Centre ( redactat i aprovat al curs 08-09) Revisat i actualitzat  curs 17-18 
• Pla d’Acollida per a l’alumnat nouvingut ( redactat i aprovat el curs 06-07). 
• Pla d’Acollida  per als mestres ( redactat i aprovat el curs 06-07). Actualitzat 17-18 
• Projecte de convivència ( en procés d’elaboració) 
 
11 SERVEIS 
 
11.1 REPROGRAFIA 
11.1,1 Demanar que fotocopiin treballs  
A la consergeria de l’edifici del Rial hi ha dues màquines: una fotocopiadora gran i una fotocopiadora 
petita. La gran només la fa funcionar els conserges, l’auxiliar administrativa i personal de l’equip directiu.  
 
Quan es vulguin fer còpies d’un treball cal: 
 

• Anotar, darrera de la fitxa que es vol reproduir, el nombre de còpies i el nivell i/o persona que 
l’encarrega. 

• Deixar el full o fulls en una safata verda que hi ha a la consergeria, amb un mínim de 24 hores 
d’antelació.  

 
El conserge deixarà les còpies dins un armari de la mateixa sala. 
 
Si es tracta de fotocòpies d’ús personal parleu amb secretaria.  
Pel que fa a impressions personals des de la sala d’ordinadors cal parlar amb direcció. 
L’horari de consergeria és de 8 h a 13’15 h i de 14’45  h a 17 h. 
 
LES HORES QUE COINCIDEIXEN AMB L’ENTRADA I SORTIDA DE L’ALUMNAT NO ES FA 
FOTOCÒPIES PERQUÈ ELS CONSERGES ESTAN PENDENTS D’OBRIR I TANCAR LES PORTES. 
 
11.1. 2 Per fer ús de la fotocopiadora 
 
Normes d’ús de la fotocopiadora petita 
 
S’assigna un codi personalitzat de la fotocopiadora petita amb l’objectiu de facilitar que els docents puguin 
preparar els seus treballs d’escola i/o resoldre de manera immediata    “petits corre-cuita”. 
 
Aquest codi no es pot utilitzar per  fotocopiar circulars que ja s’han repartit, i l’alumne/a ha perdut, ni  per 
fotocopiar més de cinc fitxes d’aula. 
 
L’horari d´ús d’aquesta fotocopiadora és l’horari escolar. ( 8h matí a 17h tarda) 
 
Com que és per fer treballs d’escola no se’n pot fer ús per fer fotocòpies d’interès personal. 
 
Aquest codi no es pots transferir a ningú i el docent és  l'únic responsable de l'ús que se'n pugui fer. 
 
Si alguna persona hagués de substituir no  se li ha de donar  el teu codi ja que  la direcció de l’escola, si 
calgués,  li  assignaria per a ell/a un codi provisional, que ja té preparat.  
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11.2 CLAUS DEL CENTRE: DOCENTS 
 
 
 
Els primers dies del curs, la direcció del centre o la persona a qui la direcció delegui, farà el repartiment de 
les claus. Es dóna a cada mestre/a les claus que necessita per a tot l’any. Se signa un paper on hi consta 
la relació de claus cedides. Quan acabi el curs, caldrà lliurar-les.  
 
Quan un mestre/a no vingui a treballar, deixarà les claus al seu calaixet a fi que en pugui fer el ús el 
mestre/a que el substitueixi. 
En el cas d’una absència no prevista haurà de fer-les arribar a l’escola el més aviat possible. 
 
Altres claus  
 
A consergeria hi ha un armariet amb les claus de diferents dependències de l’escola. Cada clau té un 
número. 
 
Damunt l’armariet hi ha uns clauers amb el nom de cadascun dels mestres de l’escola (“xivato”), ordenats 
alfabèticament pel nom. 
 
Quan un mestre necessita una clau, L’HA DE DEMANAR AL CONSERGE, QUE ÉS LA PERSONA QUE 
LI DONARÀ I l’agafa i en el seu lloc hi col·loca el clauer amb el seu nom.  Quan retorni la clau, TAMBE 
L’HA DE DONAR AL CONSERGE que posarà el clauer al lloc d’origen. 
 
 
CLAUS DEL CENTRE:PERSONAL NETEJA 
 
 
Aquestes claus no  es poden  transferir a ningú, ni molt menys fer-ne còpies.  
Es dóna dos jocs diferents. Les claus que serveixen per accedir al recinte i les claus que serveixen per 
obrir els espais interiors 
  
Les claus que serveixen per obrir espais interiors, estan agrupades en un mateix clauer amb el nom. 
Aquest clauer no pot sortir de l'escola i s’ha de guardar a la bústia del quartet de neteja. 
 
Si alguna persona hagués de substituir  se li dóna  les claus que cada dia es deixen a la bústia. 
 
En cas de no poder venir a treballar el clauer que es porta  a sobre per obrir i tancar els barris/edificis s’ha  
de donar a la directora de l'escola i si no  fos possible perquè l'escola està tancada, s’ha de  deixar a la 
policia. 
 
 
Es signa un acús de rebut. 
 
 
 
 
 
NI UN PAPER A TERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCOLA  JOAN MARAGALL 

NOFC   Aprovat Consell Esccolar  27/06/2013 darrera actualització curs 2017-2018 48 

 
 
12 PAS 
 

12.1 Conserge 1 Escola (Rial) 
12.2 Conserge 2 Escola (AMº Ravell) 

 
12.1 Conserge 1 

 
 

• És la persona qui rebrà en el primer moment a tots els qui s'adrecin a l'escola i farà el filtre. Ja 
que és qui està a l’entrada principal: edifici rial on hi ha secretaria, administració, direcció, 
menajdor, etc... 

 
• Obre els accessos a les intal.lacions per l’edifici Xifré l’alumnat i l’Edifici Rial per l’entrada del Rial 

a altres usuaris: famílies, personal, serveis,  etc... 
 

• Informarà a un pare/mare/ mestre, alumne/a  de les qüestions del dia a dia (informacions que 
direcció li haurà fet  arribar pel full informatiu, circulars, oralment, etc.... 

• Recollirà encàrrecs de mestres del tipus: nens que vindran a buscar, paquets que han d'arribar, 
nens/es que s'han de curar , visites que vindran, etc... 

• Recollirà encàrrecs de pares i mares del tipus: oblits ( esmorzar, bossa, llibres, etc...),  nens que 
estan malalts, nens/es que volen que se'l prepari deures, etc... i després informar al tutor/a. 

• Només derivarà a administració i/o secretaria  a les persones  que hagin  de fer algun tràmit o 
consulta de tipus administratiu. 

• No agafarà encàrrecs de menjador ni AMPA.  Però sí que informarà i donarà el telèfon i la 
persona de contacte. 

 
• Vetllarà les entrades i sortides de l'edifici i només abandonarà la  la consergeria per a fer altres 

tasques que tingui assignades. 
 

• Fomentarà bons hàbits a infants i adults ( al vestíbul, entrades i escales:) 
o To de veu adequat 
o No cridar ni córrer ni jugar. 

• Recordar que cal estar autoritzat per accedir a la zona dels despatxos, etc... 
 

• Serà responsable de la consergeria del Rial 
• Mantenint la consergeria endreçada i organitzada 
• Tenint  organitzada la cartellera: 

o Horaris patis mestres 
o Horari tardes o matins que els mestres no hi són. 
o Tenir dates i llocs excursions, teatres, colònies. 

• Saber reunions i/o visites : mestres, AMPA, regidories, obres, sanitat etc 
• Saber horaris activitats de l'escola: atletisme, piscina, pavelló, etc 
• Donant informacions 
• Saber novetat aprovades pel Consell Escolar   
• Saber continguts de circulars 
• Tenir circulars a punt per famílies que les hagin perdut o mestres que en demanin 
• Recollir paquets i/o encàrrecs 
• Fotocòpies i plastificacions 
• Farmaciola i petites cures als infants ( posar termòmetre) 
• Responsable de preparar espais de reunions: sala música, laboratori, etc... 
• Mantindrà al dia la cartellera del carrer del  Rial i prepararà la mateixa informació perquè en Jordi 

la col·loqui a la cartellera  d'Anna Maria Ravell 
• Vetllarà per l'ordre i la neteja de l'entrada ( dels barris a l'edifici,   vestíbul, escala interior i tots els 

lavabos de l'edifici Rial) 
 

• Supervisió  lavabos planta baixa  11:30  i 15h  i avisar mestres o coordinador menjador 
• Matí i tarda: cop d'ull lavabos 1r i 2n pis: tirar cadenes,  si cal recollir aigua, avisar mestres. 
• Obrir barri rial i xifré 9h  12:30h   15 h   16:30h 
• Horari d'esmorzar  i anar a correus 10:30 h 

 
 
 
 
 



ESCOLA  JOAN MARAGALL 

NOFC   Aprovat Consell Esccolar  27/06/2013 darrera actualització curs 2017-2018 49 

 
12.2 Conserge 2 
 
 

• És que  es desenvolupa en bona part a l’edifici d’Anna Maria Ravell i coordina el el manteniment 
de les instal.lacins (d’acord amb els altres conserges) 

• Responsable de la compra del material de manteniment  
• Responsable de que es faci control i supervisió de la feina dels industrials 
• Responsable d'avisar a direcció que cal  avisar a un dels industrials. 
• Responsables d'informar a direcció, per escrit,  de les tasques de manteniment que cal fer  i 

resultat del control de les feines acabades pels mateixos conserges i/o industrials. 
• Responsable d'escoltar i/o llegir les mancances que els  mestres observin: font embossada, 

persiana que no va bé, etc... i donar-hi solució.  
 

• Responsable  supervisar i mantenir que l'escola estigui neta 
• Inspeccionar neteja dels dos edificis a les 8 matí: sobretot gimnàs i els seus lavabos, pistes, sota 

pistes,  lavabos rial, aules d'adults.  
• Fer recollir les brosses del  terra (papers o altres deixalles) 
• Repassar les entrades i el pati d'Anna Maria Ravell observant que no hi hagi mai cap brutícia a 

terra. 
• Avisar als mestres que han d'anotar  a la graella les mancances que observin. 
• Avisar a direcció perquè telefoni a l'empresa quan hi hagi espais bruts. 
• Llençar  el reciclatge de plàstic de l'edifici d'Anna Maria Ravell 
• Al obrir els espais a les famílies han d'estar nets. Per tant uns minuts abans cal repassar que no 

hi hagi ni paper /bric, etc.. a terra. 
• Aprofitar que es puja i baixa d'infantil al Rial per repassar els papers de terra. 

 
• Responsable d'obrir l'escola 

 
• Entrada abans de les 7:45min per obrir l'escola.  
• 9h / 12:30h h  15h / 16:30h  Obrir i tancar accessos carrer Anna Maria Ravell 
• 10h Esmorzar  
• 10:30 a 11h  Consergeria Rial   Aprofitar per  parlar amb direcció i fer telefonades de 

manteniment, si calgués. 
• 9: 10 min i a les 15:10 min Recollir alumnat que arriba tard al vestíbul del Rial. Aprofitar que es 

puja per  passar  informacions de neteja i incidents d'entrada. 
 

• Relacions públiques d'Educació Infantil  
• Mantenir al dia les informacions de la cartellera d'infantil 
• Saber totes les activitats i horaris d'Infantil: horaris de psico, pistes,  sortides  etc per poder 

informar a les famílies que ho preguntin. 
• Saber les novetats del Consell Escolar. 
• Tenir a la consergeria informacions d'interès: excursions, teatres, festes, etc...horaris de 

vigilància, d'absència del centre, etc... 
• Tenir cura dels espais exteriors  Anna Maria Ravell i pistes atletisme pintar, herbes, etc) 
• A diari donar cop d'ull als  lavabos EI per comprovar funcionament: aixetes, cadenes, etc..  
• A mig matí i tarda repassar lavabos: recollir aigua del terra,  sorra, estirar cadenes, etc..  
• PORTA EMERGÈNCIA VERMELLA (EDIFICI RIAL) 
• Dijous 24 novembre 2011 
• OBRIR 
• Conserge 2 
• L’obre amb clau  cada matí , abans de les 9h.  
• L’obre de manera que, malgrat la porta es vegi tancada,  es pugui entrar des de fora. 

 
• TANCAR 
• Conserge 1 
• La tanca amb clau cada  tarda, després de plegar tot l’alumnat  a les 16:30h. 
• La tanca de manera que no es pugui entrar des de fora. Qui vulgui entrar a l’edifici haurà de fer-

ho per l’entrada principal. 
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13 MENJADOR 
 

1. Dades d'interès            

1.1. L’Empresa saned          

1.2. Horaris           

1.3. Reunions           

2. Funcionament del Menjador          

2.1. Per fer-ne ús           

2.2. L'equip del menjador         

2.3. Normativa del menjador         

2.4. Material necessari          

2.5. Venda de tiquets           

2.6. Activitats de lleure extraescolar al migdia       

2.7. Recollida i entrega de l'alumnat       

2.8. Atenció a les famílies         

2.9. Medicació, indisposicions i/o accidents      

2.10. Espais que s'utilitzaran durant el servei de menjador   

2.11. Hàbits d'higiene bucal         

2.12. Vigilància de patis          

2.13. Informes pedagògics i entrevistes de seguiment      

2.14. Reunions d'equip previstes         

2.15. Programació d'objectius         

2.16. Programació d'activitats i jocs curts      

2.17. Pla de pluja           

2.18. Objectius per al curs       

 

3. Horaris i normatives del menjador         

3.1. Distribució horària dels treballadors        
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3.2. Horari base del menjador         

3.3. Normatives del menjador        

3.3.1. Al menjador           

3.3.2. Al pati            

3.3.3. Altres           

3.4. Tasques de coordinació         

4. Equip de nutrició i cuina          

4.1. Els nostres menús           

4.2. Intoleràncies, al·lèrgies i menús de dieta        

4.3. Servei de pícnic          

 

0. INTRODUCCIÓ 

Partint de la nova realitat que trobem en els centres escolars, neix la necessitat de revisar el Pla de 
Menjador de manera que comporti un procés de reflexió del tractament de les diferents normatives i/o 
mesures que es prenen al menjador. 

Per elaborar-lo s’ha comptat amb la participació de tot l’equip de pedagogia de Saned, així com la del 
coordinador del menjador, l'equip directiu del centre i dels membres de la Comissió del Menjador del 
Consell Escolar. 

Aquest pla s'anirà actualitzant en la mesura que fos convenient d'acord amb la normativa i amb l'aprovació 
del Consell Escolar. 

 

1. DADES D'INTERÈS  

1.1. L'empresa Saned 

És una empresa especialitzada en serveis de nutrició i educació per a centres escolars que gestiona el 
nostre menjador. 

Saned contempla que la funció d’un menjador escolar va més enllà de l’alimentació i que és una part 
fonamental de la tasca educativa de qualsevol escola. 

Té el compromís que els infants rebin una alimentació variada, equilibrada i sana, afavorint l’adquisició de 
conductes alimentàries adequades i hàbits saludables. A la vegada, amb les activitats que organitza, vol 
educar, infonent valors en els infants, com ara el respecte, la tolerància i l'honestedat, en coherència amb 
els principis del Projecte Educatiu del Centre. 

Empresa i escola signen un conveni anual que és aprovat pel Consell Escolar del centre. 

Aquest conveni estableix, entre altres aspectes: les ràtios, els preus i els criteris pedagògics 

1.2. Horaris 
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L'horari del menjador és el que queda estipulat dins la franja del migdia del calendari escolar: de 12:30 a 
15h. 

1.3. Reunions 

Programades dins el Pla Anual del Centre: com a mínim una al trimestre. 

Al marge de les reunions de la Comissió del menjador, el coordinador del menjador i la direcció del centre 
es reuniran quan sigui convenient i mantindran el contacte diari que hi ha sempre en una escola. 

Les reunió informativa que ofereix saned a les famílies serà el setembre a les 18h, abans de l’inici del curs 
escolar.  

 

2. FUNCIONAMENT DEL MENJADOR 

2.1. Per fer-ne ús 

Per fer ús del menjador és imprescindible que les famílies s'inscriguin o renovin la inscripció per a cada 
curs escolar i, si es fa ús del menjador esporàdicament cal comprar el tiquet a la finestreta del conserge a 
l'edifici del Rial. Els nous usuaris, podran omplir la butlleta d'inscripció a través de la pàgina web: 
www.saned.net/butlleta. 

Si no disposen d'accés a Internet, poden inscriure's directament a l'escola.  

2.2. L’equip del menjador 

A l'escola hi ha un coordinador i un grup de monitors/es educadors/es. 

Aquest equip és el responsable de garantir el bon funcionament del servei al centre i fomenta l’adquisició 
de bons hàbits alimentaris, d’higiene, socials i de comportament i segueix la línia de l'escola, educant en 
els valors bàsics: respecte, solidaritat i generositat.  

Treballen especialment en la prevenció i resolució de conflictes i les bones relacions entre les persones. 
Fan servir un full unificat per a tota l’escola per a reflexionar davant les situacions de conflicte o faltes. 

El coordinador manté el contacte diari amb la direcció del centre i, amb els mestres (si cal) i vetlla per una 
bona comunicació entre els monitors/es i el professorat pel bé dels nens/es. 

2.3. Normativa del menjador 

Per fer ús del servei de menjador, caldrà haver realitzat la inscripció a través de saned@saned.net , o 
lliurar un tiquet de menú esporàdic. Durant l’horari de menjador, no es permetran entrades o sortides, que 
no hagin estat prèviament notificades al servei de coordinació del menjador o a Saned (visites 
mèdiques...) i que no siguin del tot imprescindibles i justificades. Aquestes sortides de l’escola en horari de 
menjador es notificaran a la direcció. 

L’equip de monitors ha de fer complir la normativa establerta a tot l’alumnat i les seves famílies. En el cas 
d’incompliment s’aplicaria les mesures establertes al centre pel que fa a normes de convivència i ordre i 
funcionament. 

Al principi de curs, es fa entrega d’un llibret on s’explica tota la normativa i funcionament de l’empresa. 

2.4. Material necessari  

Els alumnes de P3 faran migdiada després de dinar. HI ha la possibilitat, que al 3r trimestre, els nens i 
nenes optin per no dormir i sí descansar amb l'explicació d'un conte o un joc de relaxació dirigit per l'equip 
de monitors/es. Caldrà portar un llençol i una manta petits (segons estació), marcats amb el nom i cognom 
del vostre nen/a amb un retall de roba de 14cm x 20cm cosit a la part central. Si habitualment fa servir 
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algun objecte per dormir, poden portar-lo (coixí especial, ninot de peluix,...). Tot el material s’entregarà 
dins d’una bosseta de roba, marcada també amb el nom. A P3 s’hauran de marcar les sabates amb el 
nom del nen/a. Els alumnes d’educació infantil hauran de portar una bata exclusiva pel menjador, 
marcada amb el nom i cognoms, amb una beta per penjar-la. Per tal de dur a terme uns bons hàbits 
d'higiene, els nens/es s'enduran les bates a casa cada setmana i el material específic, com ara els llençols 
o les mantes per dormir, mensualment. Cal portar els materials esmentats des del primer dia de servei de 
menjador. 

L’alumnat de primària portarà un necesser amb el dentífric i un raspall de dents. L’equip d’educadors 
vetllarà pel seu bon ús i comunicarà a la família quan calgui renovar el raspall o portar un nou dentífric. 
Aquest serà supervisat com a mínim quinzenalment per l’equip d’educadors. 

2.4.1. Bates del menjador 

Des de P3 fins a 2n, cada nen/a durà una bata pel menjador. Aquesta se la posaran un cop 
entren al menjador i se la trauran quan surtin. Cada divendres, els monitors vetllaran que els 
nens/es s’emportin la bata a casa per rentar, de la mateixa manera, el dilluns quan les retornin, 
les posaran al seu penjador. 

2.5. Venda dels tiquets 

Els tiquets del menjador, els ven el coordinador, cada dia de 9:00 a 9:30h a l’entrada de l’escola (edifici de 
primària), a consergeria. El coordinador s’encarregarà, a diari, de notificar als mestres la relació d’alumnes 
(de P3 a 2n) que són esporàdics, per mitjà d’un full amb els noms anotats. 

Els alumnes de 3r a 6è funcionen amb un sistema de les targetes, igual que els fixes (que es detalla més 
endavant). El coordinador passarà abans de les 12:30, aula per aula, a avisar a aquells alumnes que no 
saben que es queden a dinar. 

2.6. Activitats de lleure extraescolar al migdia 

A partir de l’1 d’octubre l’AMPA i l’escola ofereixen activitats en horari de menjador. 

L’AMPA ofereix Anglès de 12:30h a 13:30h: dilluns i dimecres (Cicle Inicial) dimarts i dijous (P5). Aquests 
alumnes dinen acabada l’activitat i amb el monitor/a que contracta l’AMPA. 

L’escola també ofereix, a partir del 2n trimestre, l’activitat de coral, que la fan els nens/es de 3r a 6è els 
dilluns i dimarts de 12,30 a 13,30h, dinen més tard però amb el seu grup i les seves monitores de 
menjador. A més a més, també hi ha l’activitat de Vela pels alumnes de 6è.A mitjans del 2n trimestre, la 
mestra d’Educació Física es posarà en contacte amb el coordinador i l’informarà. 

2.7. Recollida i entrega de l’alumnat 

P3 P4 P5 

RECOLLIDA DE L’ALUMNAT 12:30h: curs escolar, jornada intensiva, dies de pluja: 

Als grups d’Educació Infantil i de Cicle Inicial de la Primària, els/les monitors/es arriben 5 minuts abans de 
l’hora de sortida de les aules (12,30h) per recollir els nens/es. Cada grup està distribuït pels diferents 
passadissos agilitzant les recollides i evitant embussos. Durant la jornada intensiva, les recollides dels 
nens/es es fan de la mateixa manera que els altres dies, però vigilant que agafin motxilles, agendes...., 
doncs les aules queden tancades. De P3 a 2n deixaran les motxilles als seus respectius passadissos; CM 
les deixa al vestíbul de 3r i CS al vestíbul de l’entrada del menjador. 

Als grups de P3-P4 els/les monitors/es entren a les aules a posar bates i passar llista. D’aquesta manera 
es dóna suficient marge de temps per descongestionar els passadissos. Un cop han posat bates aniran 
als WC de P3 i P4 respectivament on es duran a terme els hàbits d’higiene personal. Seguidament aniran 
al menjador a dinar. Els infants de P3, durant el mes de setembre, els/les educadors/es els acompanyaran 
al menjador a les 12:15h per facilitar-ne l’adaptació al ritme. 

Al grup de P5 els/les monitors/es entren a les aules 5 minuts abans de què soni el timbre (12,30h) i 
recullen els infants. Un cop han posat bates fan fila i baixen per les escales de 1r fins el vestíbul de l’aula 
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de Psicomotricitat on, al WC, duran a terme els hàbits d’higiene personal. Seguidament aniran al menjador 
a dinar. 

ENTREGA DE L’ALUMNAT 15h 

Quan arriba l'hora de tocar el timbre, els/les monitors/es acompanyaran a l'alumnat de P3, P4 P5 a les 
aules, on esperen als/les mestres. Hi ha la possibilitat NOVETAT els infants de P3 esperaran a les 
mestres a l’aula amb la monitora. que als infants de P3 el coordinador els obri les portes de les aules per 
tal d'anar més ràpid i seure els/les nens/es al seu lloc. Quan el/la mestre/a hagi arribat tot donant les 
informacions pertinents del servei de menjador, marxaran. 

1r 2n 

RECOLLIDA DE L’ALUMNAT: curs escolar, jornada intensiva, dies de pluja: 

Els/les monitors/es arribaran 5 minuts abans què soni el timbre (12,30h), recolliran els infants i, el grup de 
1r baixarà en filera al porxo i, el grup de 2n es quedarà al vestíbul, on passaran llista. Després de passar 
llista el grup de 2n s’unirà al de 1r i aniran al porxo + pista d’atletisme, fins l’hora de dinar. Després d’un 
temps d’esbarjo, aniran als WC de davant del menjador on duran a terme els hàbits d’higiene personal i 
aniran a dinar aproximadament cap a les 13:15h. 

ENTREGA DE L’ALUMNAT:  

L’alumnat de 1r s’espera amb els monitors a què arribin les mestres (15,00h) i els acompanyen a les 
aules. 

L’alumnat de segon s’espera al vestíbul de segon amb els monitors/es, fins que arriben les mestres 
(15,00h). 

Si plou, els grups de 1r i 2n es quedaran al seu passadís i vestíbul respectivament fins que arribin els/les 
mestres (15,00h). 

CM i CS 

RECOLLIDA ALUMNAT CM CS: curs escolar, jornada intensiva, dies de pluja: 

Els grups de CM i CS funcionen amb les targetes de colors. Cada curs tindrà un color diferent i els 
esporàdics que comprin els tiquets d'un altre. Les de 3r seran verdes, les de 4rt seran blaves, les de 5è 
seran taronges i les de 6è seran grogues. Les dels esporàdics seran de color blanc. 

Quan tenim totes les incidències del mati introduïdes i les llistes fetes, el coordinador passa per les aules 
per deixar-hi dins un plàstic que hi ha al costat de cada porta les targetes. A l’hora de sortir de les aules el 
mestre, tutor, o l’encarregat del menjador (un alumne de cada classe) és el responsable de repartir-les als 
infants. Així també controla qui marxa a casa i qui es queda a dinar. 

Un cop els/les alumnes tenen les targetes es dirigiran cap als punts de trobada fixats pel coordinador. El 
grup de CM té dos punts de trobada, ja que hi ha cursos que estan a les dues plantes de l'edifici (al 
vestíbul de 3r i davant de les classes de 4rt B i 4rt C) i els/les de CS es trobaran just al costat dels WC de 
la segona planta. Allà passaran llista i cap a les 12,45h, quan el/la conserge ha tancat la porta del Xifré, 
sortiran al pati fins les 13,20h aproximadament que aniran als WC de davant del menjador, on duran a 
terme els hàbits d'higiene personal per anar a dinar. Si plou, tal i com s'indica en l'apartat dels espais que 
s'utilitzaran, depenent del número de comensals, els grups es repartiran entre el gimnàs, el laboratori o la 
biblioteca, segons hagi acordat el coordinador amb la cap d'estudis prèviament. 

ENTREGA DE L’ALUMNAT: 

Les files estan distribuïdes pel pati de primària, i quan els mestres arriben (15,00h), els monitors/es 
deixaran els nens/es donant les informacions pertinents als mestres. 

Si plou els grups de CM i CS s’esperen als respectius punts de trobada fins que els mestres pugen a les 
aules. 
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SORTIDA JORNADA INTENSIVA: 

Tots els nens/es de 3r a 6è surten sols a les 15,30h, a excepció dels que han fet arribar alguna 
autorització que informi del contrari. 

La porta de sortida per tothom és la porta de l’Edifici del Rial. 

Aquesta porta l’obrirà el coordinador a les 15:25h, i els diferents grups ja organitzats per espais (al costat 
de la caseta de l’Embà) romandran asseguts tranquil·lament. 

Els qui no es vinguin a buscar després de les 15,30h es passaran a l’Embà, o es telefonarà a la família. 

No es farà entrega de cap nen/a que a les persones que no estiguin autoritzades a recollir-los. 

IMPORTANT: 

En el cas de què comenci el servei de menjador i hi hagi algun alumne/a que no l'han vingut a buscar el 
mestre/a se’n farà càrrec o, en el seu defecte, l’Equip Directiu. 

Si la família d'aquest/a nen/a hagués oblidat d'avisar al servei de menjador i, s'hagués de quedar, es 
consultaria amb la cuina i es prendria la decisió més adient en cada cas. 

2.8. Atenció a les famílies 

Les famílies que tinguin qualsevol dubte, vulguin demanar alguna dieta, o simplement avisar que 
l’alumne/a vindrà o no, poden avisar a saned (937904093) o ve passar per l’escola i parlar amb el 
coordinador, de 9:00 a 9:30h a la finestreta de consergeria (edifici de Primària). O per correu electrònic a 
l’empresa. 

No s'ha de trucar en cap cas a l'escola, únicament en casos excepcionals. Si algú truca de manera 
reiterada sense cap necessitat, se’l derivarà a Mataró, a les oficines de saned. 

2.9. Medicació, Indisposició i/o accidents 

Durant l’horari de menjador, únicament s’administrarà medicació amb recepta mèdica i una autorització 
signada que ha d’especificar la dosis i horari d’administració del medicament. Aquest es lliurarà amb la 
documentació sol·licitada a la coordinació del menjador del centre. 

Quan un nen/a ja surt de la classe amb qualsevol tipus de malestar (mal de panxa, mal de cap, febre...) es 
demana traspàs al mestre, especialment per saber si s’ha trucat a la família. En cas de no haver-ho 
notificat a la família, el coordinador i la persona responsable amb qui ha estat l'alumne/a en aquell 
moment es posaran d'acord i es trucarà a la família. 

Si es dóna el cas que es comença a trobar malament en l’horari de menjador es valorarà la situació entre 
el monitor/a i el coordinador i en casos més concrets, amb la direcció de l’escola i/o amb Coordinació 
pedagògica de saned. Malgrat tot, per norma general es trucarà sempre a la família per informar-los i/o 
perquè vinguin a recollir-lo. En cas de no localitzar-los i, arribat el moment de tornar a les aules, el 
coordinador del menjador farà el traspàs al mestre i farà una nota a l’agenda de l’alumne/a explicant a la 
família el què ha passat. 

En cas d’indisposició o accident es contactarà amb la família telefònicament, perquè recullin l’alumne/a. Si 
fos necessària la intervenció mèdica, es portarà l’alumne al centre d’atenció primària més pròxim. En 
aquests casos, un cop s'hagi retornat del CAP, el coordinador trucarà a les famílies per explicar-hi el que 
ha passat. Si no fos possible la comunicació directa, es farà una nota informativa indicant les informacions 
pertinents. 

En tot cas, després de la valoració prèvia de l’equip, s’acompanyarà a l’Infant al CAP. Mai es realitzarà el 
desplaçament en vehicle particular. Caldrà trucar als servei mèdic per avisar de l’arribada imminent d’un 
educador amb un infant, se’n donarà el nom, de l’escola Joan Maragall i es facilitarà una breu descripció 
del succeït. Sempre es demanarà còpia de l’informe mèdic. Un cop atesa la incidència és indispensable 
comunicar-ho a l’Equip Directiu. 
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L’autorització d’intervenció mèdica signada per l’escola, cobreix l’actuació en cas d’indisposició i/o 
accidents durant l’horari de menjador.  

2.10. Espais que s'utilitzaran durant el servei de menjador CENTRE PERQUÈ S'UTILITZARAN? 

• Menjador (S'utilitzarà cada dia per dinar. També es podrà utilitzar en cas de pluja per poder jugar 
a jocs de taula tranquil·lament. (s'actuaria amb el pla de pluja que més endavant es detalla). 
 

• Pati de primària (S'utilitzarà cada dia si no plou (s'actuaria amb el pla de pluja que més endavant 
es detalla) pel temps d'esbarjo dels infants de 3r fins a 6è un cop han acabat de dinar. Es podrà 
utilitzar per a alguna activitat en concret sempre amb l’acord previ de l’escola). 
 

• Pati d'infantil (S'utilitzarà cada dia si no plou (s'actuaria amb el pla de pluja que més endavant es 
detalla) pel temps d'esbarjo dels infants de P4 fins a 2n un cop han acabat de dinar. Es podrà 
utilitzar per a alguna activitat en concret sempre amb l’acord previ de l'escola). 
 

• WC de davant del menjador (S'utilitzarà cada dia pels hàbits d'higiene de CI, CM i CS i en 
qualsevol cas per a aquells/es alumnes que hagin d'anar al WC durant el temps de l'àpat). 
 

• WC de la pista d'atletisme (S'utilitzarà cada dia pels hàbits d'higiene bucal de CS sempre que no 
plogui (s'actuaria amb el pla de pluja que més endavant es detalla). 
 

• WC de P3 (S'utilitzarà cada dia pels hàbits d'higiene personal del grup de P3 abans d'anar a 
dinar i pels hàbits d'higiene bucal de CI sempre que no plogui (s'actuaria amb el pla de pluja que 
més endavant es detalla). 
 

• WC de P4 (S'utilitzarà cada dia pels hàbits d'higiene personal del grup de P4 abans d'anar a 
dinar i quan en qualsevol cas per a aquells/es alumnes del pati d'infantil, que hagin d'anar al WC 
durant el temps d'esbarjo posterior al dinar). 
 

• WC de P5 (S'utilitzarà únicament en cas de pluja i sempre i quan el grup de P5 hagi anat al 
passadís després d'haver dinat). 

• WC de la primera planta (S'utilitzarà únicament en cas de pluja i sempre i quan el grup de 2n hagi 
anat al vestíbul de 2n després d'haver dinat). 
 

• WC de 1r (S'utilitzarà únicament en cas de pluja i sempre i quan el grup de 1r hagi anat al 
passadís després d'haver dinat). 
 

• WC de Psicomotricitat (S'utilitzarà cada dia pels hàbits d'higiene personal del grup de P5 abans 
d'anar a dinar). 
 

• Biblioteca (S'utilitzarà únicament en cas de pluja i/o per poder celebrar-hi alguna reunió amb 
l'equip (sempre amb l’acord previ de l'escola). 
 

• Gimnàs (S'utilitzarà únicament en cas de pluja que, depenent del número de comensals que hi 
hagi als grups de CM i CS aniran a fer jocs d'interior. (sempre amb l’acord previ de l'escola). 
 

• Laboratori (S'utilitzarà únicament en cas de pluja i/o per poder celebrar-hi alguna reunió amb 
l'equip (sempre amb l’acord previ de l'escola). 
 

• Aula Polivalent (colomar) (S'utilitzarà cada dia per què els/les alumnes de P3 facin la migdiada). 
 

• Aula de Psicomotricitat (S'utilitzarà únicament en cas de pluja que, depenent del número de 
comensals que hi hagi als grups de P4 i P5 aniran a fer jocs d'interior. (s'haurà de demanar 
permís prèviament). 
 

• Aula de Música (S'utilitzarà únicament en cas de pluja que, depenent del número de comensals 
que hi hagi als grups d'Infantil i/o CI, aniran a veure algun DVD. També es pot contemplar que 
els grups de CM i CS puguin anar a veure-hi un DVD depenent del número de comensals. 
(sempre amb l’acord previ de l'escola). 
 

• Vestíbul de l'aula de música (S'utilitzarà els dimecres i està destinat a l'espai tranquil de l'alumnat 
de 6è en un principi). 

Cal tenir present sempre, que els espais han de quedar completament igual a com els hagin trobat 
al començament. 
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No es permesa l’entrada de vehicles. 

2.11. Hàbits d'Higiene bucal 

S’iniciarà a partir del primer dia del curs escolar exclusivament amb l'alumnat de primària. L’alumnat 
portarà raspall de dents i tub de pasta dins un necesser. El coordinador del menjador, junt amb el 
monitoratge vetllarà pel bon ús i demanarà a la família quan calgui renovar el raspall o portar un nou tub 
de pasta. 

Tal i com es detalla a l'apartat anterior els espais que s'utilitzaran per dur a terme els hàbits d'higiene 
bucal són els lavabos de davant menjador i les piques de l’interior del menjador.  

2.1. Vigilància de Patis 

Tal i com s'ha fet esment en l'apartat 2.10, s'utilitzaran dos patis per l’estona d’esbarjo del Menjador. del 
menjador (una vegada s'ha dinat) 

• Pati d'Educació Infantil De P4 fins a 2n. 
• Pati d'Educació Primària De 3r fins a 6è. 

Els/les monitors/es estan distribuïts per diferents punts de vigilància. Aquests punts són sempre els 
mateixos però els monitors cada dia se l’intercanvien. Igualment sempre hi ha un monitor alliberat per 
donar més cobertura als patis. A més a més, el coordinador fa la ruta diària pels dos patis, abans i 
després de dinar. 

2.13. Informes pedagògics i entrevistes de seguiment 

Els informes, elaborats per l’equip de monitors educadors, proporcionen informació a les famílies, sobre 
l’adaptació, aprenentatge i adquisició d’hàbits del infant. La distribució dels informes de l'alumnat queda 
reflectit de la manera següent: 

• P3: Els informes seran diaris durant tot el curs. 
 

• P4: Els informes seran setmanals durant el 1r trimestre i mensuals a partir del 2n trimestre i fins a 
final de curs. 
 

• P5: Els informes seran mensuals durant tot el curs. 
 

• Primària: Els informes seran trimestrals durant tot el curs. 

Les famílies podran sol·licitar una entrevista, en hores concertades a través de la coordinació del servei de 
menjador del centre, o de l’Equip de Pedagogia de Saned (oficines). 

2.14. Reunions Previstes 

Les reunions de l’equip de monitors són trimestrals i ocasionalment mensuals.  

L’ordre de la reunió es dóna abans a l’equip perquè puguin preparar-se-la. Un cop realitzada s’omple 
l’acta on es reflexa tot el que s’ha parlat i els acords que hem arribat. Tant l’ordre com l’acta s’envia a 
l’equip de Coordinació pedagògic de saned. 

2.15. Programació d'objectius 

• Assumir la necessitat d’una dieta saludable. 
• Menjar de tot. 
• Conèixer la provinença dels aliments. 
• Reconèixer com estan cuinats els aliments. 
• Acceptar, valorar i agrair l’acte d’alimentar-se (menjar no és el mateix que alimentar). 

• Acceptar i reconèixer als companys en la diversitat. 
• Sentit de pertinença al grup. 
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• Interioritzar hàbits d’higiene saludables. Entendre’ls com una necessitat per un mateix. 
• Contribuir activament a l’ambient agradable del menjador. 

A principi de curs es farà una reunió amb tot l'equip de monitors/es juntament amb el coordinador i l'equip 
de pedagogia de Saned on farem memòria dels objectius que van decidir per a aquest curs i s'avaluaran 
cada final de trimestre. 

2.16. Programació d'activitats i jocs curts 

La programació del lleure és trimestral. Les activitats s’avaluen un cop realitzades. Totes les fitxes 
d’activitat i avaluacions les revisa l’equip de Coordinació Pedagògic de SANED. 

Seguint la nostra filosofia i amb la cultura i gastronomia catalanes, tenim prevista la celebració tres 
jornades gastronòmiques diferents, repartides una cada trimestre on, l’alumnat, no només podrà gaudir de 
les diferents textures dels aliments de la dieta mediterrània sinó que també realitzarà diferents activitats 
relacionats amb els centres d’interès de cada trimestre. 

  

*Nota: El grup de P3 en principi no realitza cap d'aquestes activitats, donat que en aquest espai 
ells fan la migdiada. 

A més a més de les activitats curtes i de més durada que es realitzen, oferim la possibilitat, d'un 
cop per setmana, d'un espai tranquil per a fer deures o bé llegir. Aquest espai (es detalla a l'apartat 
dels espais que s'utilitzen en l'horari del menjador) el començarà a utilitzar el grup de 6è i, 
depenent de la demanda, s'estudiarà amb la direcció del centre ampliar-ne el servei. 

2.17. Pla de Pluja 

Els dies de pluja el funcionament del menjador serà com el d'un dia normal però amb alguns petits 
canvis d'organització de recollida i entrega dels/de les nens/es tal i com es contempla a l'apartat 
2.7. i les activitats que es duran a terme desprès de l'àpat. A part d'aquests aspectes s'hauran de 
tenir presents els següents aspectes: 

• Per poder desplaçar-se d'un edifici a l'altre, l'alumnat d'infantil i 1r utilitzarà uns plàstics grans 
per tal de no mullar-se. Agafaran les jaquetes i les duran posades. 

• La porta de l'escala metàl·lica estarà tancada (no es pot utilitzar).  

• S'haurà de vigilar amb les canaletes d'aigua que hi ha de camí al gimnàs. 

Després de l'àpat i abans d'anar a les aules novament, els grups estaran repartits en els espais 
estipulats tal i com s'indica a l'apartat 2.10. 

 

3. HORARIS I NORMATIVES DEL MENJADOR 

3.1. Distribució horària dels treballadors del menjadors del Menjador Nom del Treballador/a 

• Pi Blat, Géssica (Monitora de P4 – De 12,30 a 15h). 
• Ignasi Soler Gaspà (Monitor de P4 – De 12,30 a 15h). 

3.2. Horari base del menjador 

L’horari del menjador és el que queda estipulat en l’estona del migdia, concretament, de 12,30 a 15h. 

3.3. Normatives del menjador  

3.3.1. Al menjador 
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• Entrar correctament al menjador.  
• Menjar de tot encara que sigui poc. Tastar-lo sempre.  
• Seure correctament, sense aixecar-se de la cadira. Només podran fer-ho els 

encarregats de taula (de 3r a 6è). 
• Es pot repetir quan s’hagi acabat el 1r i 2n plat.  
• El pa es reparteix en el 2n plat.  
• L’aigua, en els infants més petits, es servirà al 2n plat. 
• Fer servir correctament els estris que hi ha a taula. 
• Respectar el menjar sense jugar-hi o llençar-lo a terra.  
• Entrar al menjador havent realitzat els hàbits d’higiene anteriorment.  
• Emprar un to de veu correcte  
• Comportar-se adequadament a taula.  
• Recollir els estris i la taula de l’àpat. Els mes grans (de 3r a 6è) apilaran els plats al mig de la 

taula procurant escurar bé els plats. El darrer de la taula recollirà les gerres i la panera. Cada dia 
un infant netejarà la taula i, si cal, pujarà les cadires. 

• No dur el material de pati. Caldrà donar-lo als monitors fins a l’hora de l’esbarjo. 
• Per sortir al pati cal demanar permís a la monitora o monitor. 

3.3.2. Al pati 

• Jugar amb el material adequat (no pilotes dures, no lligar-se amb les cordes o amb els elàstics, 
...) 

• Compartir el material amb els companys.  
• Recollir els jocs quan així es demani. 
• Tenir cura del material i dels espais.  
• Els més menuts demanaran permís per anar al bany i per veure aigua.  
• Anar al bany i a rentar mans abans d’anar a classe. 
• Fer fileres quan els monitors ho demanin. 
• Respectar el joc dels companys.  
• Conscienciar als nens que no han d’haver papers....al terra 

3.3.3. Altres 

• Passar llista abans de dinar en silenci. 
• Tractar amb cura els espais i materials d’aquests. 
• Deixar els espais tal com els hem trobat. 
• Recollir els estris que emprem.  
• Respectar als monitors i companys.  
• Desplaçar-se per l’escola mantenint l’ordre: tranquil·lament i preferiblement en silenci.  
• Realitzar els hàbits d’higiene ordenadament.  
• Prohibit baixar material de les aules (pilotes, joguines...) 

3.4. Tasques de coordinació 

De 9 a 10h 

• Vendre els tiquets als nens/es que es queden esporàdicament a dinar, tan d’infantil com de 
primària. 

• Respondre a les consultes dels pares i/o familiars dels nens/es . 
• Recollir les observacions de les famílies.  
• Recollir les notificacions de dietes.  
• Fer el recompte d’àpats del dia. 

De 10 a 11h 

• Passar la llista definitiva dels nens/es a cuina. 
• Revisar dietes i menús específics del dia amb cuina.  
• Concretar amb cuina les racions del dia per a nens i grup d'edat. 
• Recollir canvis, excepcionalment, del menú.  
• Enviar un mail a Saned notificant els avisos i incidències dels usuaris fixes del menjador.  
• Recollir les trucades rebudes a Saned d'usuaris que no es queden al menjador.  
• Resolució de qüestions, dubtes i incidències amb el departament pedagògic de Saned.  
• Preparar les llistes definitives del dia. 
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D'11 a 11,45h 

• Llistar les informacions importants que cal transmetre a l'equip de monitors/es.  
• Repassar amb la direcció de l'escola temes que ho requereixen.  
• Recollir amb la direcció de l'escola les sortides i excursions. 
• Pujar les targetes a les aules de 3r a 6è. 

D'11,50 a 15h 

• Supervisar l'arribada dels/les monitors/es al menjador.  
• Repartir les llistes d'assistència als monitors/es. 
• Repassar amb els/les monitors/es de grup les incidències, dietes i esporàdics del dia.  
• Donar un cop de mà a aquell grup que més ho necessiti. 
• Coordinar i supervisar el funcionament del dia. 
• Respondre les trucades que puguin fer les famílies.  
• Fer un traspàs amb els/les tutors/es de classe en cas necessari. 

A partir de les 15h 

• Tancar les portes dels WC.  
• Comentar amb els/les mestres i/o direcció els incidents que hi pugui haver hagut. 

4.2. Intoleràncies, al·lèrgies i menús de dietes 

En cas d’al·lèrgies o intoleràncies, és imprescindible que els pares / tutors lliurin a Saned el corresponent 
certificat mèdic. Només caldrà renovar aquesta certificació en cas de modificacions. 

En cas de dieta, caldrà sol·licitar-ho expressament a Saned o al coordinador abans de les 09.30 h. La 
composició dels menús de règim dependrà del menú d’aquella jornada i/o dels dies que l’alumne hagi de 
fer dieta. 

4.3. Servei de Pícnic Tots els nens/es que siguin fixes al menjador i, que a més a més els hi toqui quedar-
se el dia en concret que hi ha excursió, podran demanar el servei de pícnic, dient Sí, a la butlleta d’inici de 
curs. El coordinador es posarà en contacte amb el/la mestre/a encarregat/da de l’excursió una setmana 
abans del dia programat i li lliurarà una llista amb els alumnes que tindran pícnic. 

Si alguna família, que de bon començament havia demanat el pícnic i no el volgués, ho haurà de 
comunicar amb una setmana d’antelació al coordinador. 

Els pícnics els lliurarà el cuiner a les 08:45h del dia en qüestió de l'excursió. 
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REFLEXIO POSTERIOR A UN CONFLICTE 
 
AUTORITZACIÓ RECOLLIDA ALUMNAT 
 
COMPROMÍS ACOMPANYANT SORTIDES 
 
AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA AL SEP 
 
PROPOSTA PER ACOMPANYAR A UNA EXCURSIÓ 
 
FULL D’AUTORITZACIÓ D’EXCURSIONS I SORTIDES 
 
FULL AUTORITZACIÓ COLÒNIES 
 
FULL DEPARTAMENT AUDIOVISUAL: DEMANDES 
 
REPETICIÓ DE CURS 
 
COMPROMÍS BON ÚS  ESPAI DEL MENJADOR 
 
COMPROMÍS CLAUS 
 
COMPROMÍS ALARMA 
 
CONDICIONS D’ÚS DE L’ESPAI MENJADOR PER AMPA 
 
ACORDS DE COL.LABORACIÓ AMPA COLÒNIES DE SISÈ 
 
CASAL D’ESTIU DE L’AJUNTAMENT 
  
ACORD D’ÚS INTAL.LACIONS AJUNTAMENT ESCOLAR FEBRER 2009 
 
PLA DE NETEJA: ESPAIS I HORARIS 
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      Carta de compromís educatiu  
 
 ........................................................................................., director/a de l’ Escola Joan Maragall d’Arenys 
 
i……………………………………………………………………..…….……..…..............................................  
 
(pare mare, tutor, tutora) de l’alumne/a …………………………………………….............................................. 
 
conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta 
carta de compromís educatiu, que comporta :  
 
Per part del centre  
	  

1. Acollir la família  quan arriba al centre.  Escoltar-la  i respectar-la.  Manifestar-li que és part important 
de la comunitat educativa. 

2. Potenciar la màxima qualitat de l’ensenyament en coherència amb el Projecte educatiu del Centre 
(PEC,) el projecte de direcció i la normativa vigent. 

3. Facilitar a l’alumnat  la formació que contribueixi al  seu desenvolupament integral, tot atenent les 
diferències, potenciant les possibilitats i compensant les necessitats específiques. Adoptar les 
mesures educatives pertinents i informar a la família. 

4. Crear  situacions perquè el nen/a   experimenti i aprengui  tot allò que li facilitarà ser competent i 
créixer com a persona: valors, hàbits, coneixements, saber estar, saber fer, saber aprendre, saber ser. 

5. Vetllar pel respecte als drets dels infants i el compliment dels deures.  

6. Afavorir que l’alumnat se senti reconegut, acceptat, valorat, motivat, conegui límits i tingui una imatge 
positiva d’ell/a mateix/a. Oferir-li un bon acompanyament i bons models que li permetin  identificar i 
gestionar les seves emocions,  adquirir bones habilitats socials i aprendre estratègies que l’ajudin  a  
prevenir i resoldre conflictes. 

7.  Informar  les famílies dels canals que  disposen per comunicar-se amb els diferents agents de la 
comunitat educativa ( equip directiu, mestres, monitoratge, AMPA,  secretaria, etc) : reunions, 
entrevistes, agenda, correu electrònic,  etc.   
 

8. Informar la família del Projecte Educatiu;  participació en el Consell Escolar;  normes de funcionament 
i convivència; activitats escolars; calendaris i horaris; beques,  etc 

9. Fomentar la confiança mútua entre escola -família  i família –escola.                                   
Facilitar la comunicació i la cooperació davant els projectes i les dificultats;  crear ponts;  atendre les 
demandes. 
 

10. Afavorir el respecte entre tots els membres de la comunitat educativa. I fomentar la participació, 
l’ordre i  bona organització. 

11. Informar  les famílies del procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat, de les faltes 
d’assistència,  dels resultats de les avaluacions i de l’aplicació de mesures específiques; de les faltes 
lleus i greus i les mesures sancionadores.  Escoltar la família i fomentar la implicació i l’actuació 
conjunta (escola-família) 

12. Promoure la participació i la col.laboració amb les activitats  educatives i culturals que ofereix l’AMPA 
i  també l’entorn social de la població: mediambient, museus, biblioteca, regidories, entitats etc.  

13. Treballar en xarxa amb agents externs a l’escola ( EPM, Centre Obert Tallaferro, Serveis Socials, 
infermera CAP, Policia Local i Mossos d’Esquadra) a fi de coordinar actuacions que siguin d’ajut  per 
a l’alumnat i famílies.  

14. Vetllar pel compliment de les normes de salut i higiene.  



ESCOLA  JOAN MARAGALL 

NOFC   Aprovat Consell Esccolar  27/06/2013 darrera actualització curs 2017-2018 63 

15. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si  escau, el contingut, 
en acabar cada etapa educativa o a petició d’alguna de les parts.  

 
Per part de la família  
 

1. Interessar-se per conèixer el Projecte Educatiu del centre , respectar-lo i, si és del seu interès, 
col.laborar-hi.  
Afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar-lo.  
 

2. Complir	  amb	  el	  dret	  que	  té	  el	  nen/a	  d’assistir	  a	  classe	  cada	  dia	  i	  en	  horari	  complet,	  evitant	  	  absències	  i	  retards.	  
En el cas que per força major hagi hagut de faltar comunicar-ho i  i justificar-ho puntualment, per 
escrit. 

 
3. Fomentar en els infants la confiança i el respecte envers l’escola.    Explicar-li al nen/a que  l’ escola li 

permet experimentar i aprendre  tot allò que li facilitarà ser competent i feliç a la vida: coneixements, 
valor de l’esforç,  respecte a les persones, hàbits de treball, ordre i salut,  etc  

4. Col·laborar amb els aprenentatges que fa el nen/a a l’escola, en la mesura que es pugui, a partir  de 
les recomanacions dels mestres. 
Revisar l’agenda del nen/a a diari, fer-li seguiment dels deures, ajudar-lo a que tingui els materials 
necessaris i a que s’organitzi el temps d’estudi. 

5. Col.laborar amb l’escola ajudant al nen/a que entengui les emocions i sentiments, propis i dels altres. 

6. Conèixer els diferents canals de comunicació,  assistir a les reunions i  entrevistes per a fer el 
seguiment  del procés d’ensenyament aprenentatge del seu fill/a i mostrar-se colaborador amb allò 
que s’acordi. Llegir amb atenció les pàgines  informatives de l’agenda de l’alumne/a. Signar 
puntualment els comunicats de les agendes. Omplir la primera pàgina de l’agenda amb les dades 

7. Complir les normes de salut i higiene. 
8. Interessar-‐se	  per	  conèixer	  les	  normes	  de	  funcionament	  i	  convivència,	  respectar-‐les	  i	  aplicar-‐les.	  Instar	  el	  fill/a	  a	  

respectar-‐les.	  Col.laborar	  activament	  davant	  la	  comunicació	  de	  faltes	  greus	  o	  menys	  greus	  que	  hagués	  comès	  el	  fill/a	  
i	  que	  afectin	  a	  la	  convivència	  al	  centre.	  Actuar	  a	  fi	  de	  reconduir	  i	  millorar	  les	  actituds	  o	  circumstàncies	  que	  les	  
provoquen. 

9. Mostrar respecte envers totes les persones del diferents sectors de la comunitat educativa: famílies, 
alumnat, mestres, conserges, monitoratge, etc;  envers les normes de funcionament de l’escola 
(horaris, entrades, sortides,...) i afavorir un bon clima de convivència. 

10. Adreçar-se al centre ( tutor/a, direcció, coordinador de menjador etc) per comunicar i/o aclarir 
qualsevol situació de discrepància o disgust, a fi de buscar  conjuntament solucions, fer esmenes, 
aportar informació etc  evitant fer davant els infants comentaris contradictoris amb els valors 
educatius que es promouen a l’escola.  

11. Facilitar que es  pugui preparar puntualment a l’alumnat el material que necessita i que pugui 
participar d’activitats educatives (teatres, sortides) pagant les quotes  en les dates  establertes en el 
calendari de cobraments  i adreçant-se  amb antel.lació a direcció  en cas de necessitar i adaptar-ho. 

12. Aportar a l’escola totes aquelles informacions que es sol.licitin i comunicar per iniciativa pròpia 
aquelles  que malgrat no haver sol.licitat el centre és bo que se’n tingui coneixement. 

13. Facilitar	   la	   participació	   del	   nen/a	   a	   totes	   les	   activitats	   culturals	   educatives:	   sortides,	   espectacles,	   etc	   que	   organitza	  
l’escola	   i	   	   afavorir	   la	   participació	   en	   les	   activitats	   que	   organitza	   el	  municipi	   com	   a	  mitjà	   per	   a	   aconseguir	   la	   plena	  
inserció	  en	  el	  medi	  i	  un	  millor	  coneixement	  de	  l’entorn	  més	  proper.	  

14. Participar	  en	  les	  activitats	  que	  organitza	  	  l’associació	  que	  representa	  a	  pares	  i	  mares,	  d’acord	  amb	  la	  disponibilitat	  que	  
tingui	  la	  família.	  

15. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si escau, 
el contingut. 

	  
I,	  perquè	  així	  consti,	  signem	  aquesta	  carta	  de	  compromís	  educatiu.	  	  
 
	  
El	  centre	  	  	   	   	   	   	   	   	   La	  família	  (pare,	  mare	  o	  tutor/a)	  	   	  
	   	   	   	   	   	  
 
 Arenys de Mar,           de                               de 2011. 
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RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
 
 
NOM________________________________________     
 
 
DATA___________ CURS_________GRUP____ TUTOR/A______________________ 
 

1. EL FET.  
QUÈ HA PASSAT? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. INTERPRETACIÓ 
   QUÈ HE PENSAT?  
   QUÈ HAURIA POGUT PENSAR? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SENTIMENT 
COM M’HE SENTIT? 
COM M’HAURIA SENTIT? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. REACCIÓ 
     QUÈ HE FET?  
     QUÈ HAURIA FET? 
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AUTORITZACIÓ RECOLLIDA ALUMNE/A 
 
 
L’ ALUMNE/A_______________________________________________ 
 
EL/LA PARE/MARE/TUTOR/A_______________________________________ 
 
AUTORITZA QUE SIGUI RECOLLIT PER LES SEGÜENTS PERSONES: 
 

NOM I COGNOMS I DNI  DE LA PERSONA AUTORITZADA RELACIÓ AMB EL NEN/A 
Avi, àvia,tiet, amiga de la 
mare, 
etc...  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
La persona que autoritza és coneixedora que no es donarà el seu fill/a a cap altra persona que no 
consti en aquest llistat i que per tant haurà d’assumir allò que l’escola decideixi fer a fi de no 
deixar el menor desamparat (pagar menjador, pagar acollida, etc) 
 
 
Signatura pare/mare/tutor                                    data 
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COMPROMÍS QUE SIGNA PARE I MARE ACOMPANYANT A SORTIDES 
 
 
En/Na....................................................................................... 
 
 
 
Amb DNI.............................................................. 
 
 
 
Mare/Pare, Tutor/a  de l’alumne/a....................................... 
 
 

          P3   P4   P5    1r  2n   3r   4t   5è  6è          A   B   C   D 
 
 
 
 
Manifesta que : 
 
1. S’ha ofert voluntàriament com acompanyant  a les sortides, per col·laborar amb els mestres.   
 
2. Accepta la condició de què  se li farà proposta en funció de les necessitats, a criteri del centre, i no del 
propi interès. Fet que no li dóna dret a reclamar, ni exigir. 
 
3. Que ha assistit a la reunió informativa. 
 
4. Què és coneixedor/a que  en el cas del no compliment de les normes se l’exclouria de la bossa 
d’acompanyants. 
 
 
 
 
 Arenys de Mar,             de             2012 
 
 
 
 
    Signatura 
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CURS 201---  -   201---  AUTORITZACIÓ D’ASSISTÈNCIA 
  AL SUPORT EDUCATIU PERSONALITZAT (SEP) 

 
 

 
La comissió d’avaluació del nivell  4t     5è      6è  proposa que  l’alumne/a 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
assisteixi a les classes de reforç educatiu personalitzat per a reforçar: 
 
   Matemàtiques 
   Llengua 
   Hàbits d’organització i treball 
 
 
Horari: 
 
   Dimarts, de les 8:15h fins a les 9h 
   Dijous, de les 8:15h fins a les 9h 
(Recordem a les famílies que els nens han d’arribar puntuals, evitant que arribin amb molta 
antel.lació ja que resten sols al carrer sense vigilància) 
 
Signatura i data  mestre/a tutor/a 
 
 
 
 
 
 
 
PER OMPLIR LA FAMÍLIA ( i retornar-ho al mestre/a tutor/a) 
 
En/Na_____________________________________________________________________ 
Pare, mare o tutor legal d’aquest alumne/a 
 
És coneixedor de la proposta que li fa l’escola d’assistència del seu fill/a al SEP i 
 
   SÍ, HO AUTORITZA 
 
   NO, HO AUTORITZA 
(En cas de no autoritzar-ho, cal escriure els motius que s’al.leguen) 
 
Pare/mare/ tutor/a legal 
Signatura i DNI 
 
Arenys de Mar, setembre de  201____ 
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             PROPOSTA ACOMPANYANT SORTIDA 
(Només pels qui estan apuntats a la borsa d’acompanyants) 

 
En/Na_________________________________________________________________________ 
 
Pare/mare/tutor/a de l’alumne/a_______________________________________________ 
 
 
 
El proper dia_______ de ________de 20 
 
Anirem d’excursió a___________________________________________________________ 
 
 
 
Vols/pots acompanyar-los?_________________ 
 
 
 
 
Agrairem que ens facis arribar la resposta el més aviat possible. 
 
 
 
La directora 
 
 
 
SIGNATURA DEL PARE/MARE 
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AUTORIZACIÓ SORTIDES I ACTIVITATS CULTURALS   

Cal retornar aquesta autorització el més aviat possible al tutor/a 
 

CURS 201__  -  201___ 
 
 
 
En/Na.........................................................................................................DNI............................... 
 
 
pare/mare/tutor/a de l’alumne/a................................................................................................... 
 
 
 
 
SI autoritza  que participi de totes les activitats culturals i educatives que es realitzaran fora de   
l’escola, durant aquest curs. 
 
 
Aquestes activitats estan incloses en la Programació General del Curs i són  aprovades pel 
Consell Escolar.  
Es fan dins l’horari escolar i es porten a terme tant en el municipi d’Arenys de Mar com en altres 
municipis on el desplaçament es fa amb autocar o tren. 
 
 
La persona que autoritza  és coneixedora que se li farà el cobrament domiciliat de les quotes  que 
correspongui, a primers  d’octubre i primers de febrer, tal com  aprovà el Consell Escolar . 
 
 
 
 
 
 
Signatura pare/mare/tutor/a legal                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arenys de Mar,  a_____________de ______________de  201 
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              COLÒNIES ESCOLARS    
      201__/201___ 

  
Benvolgudes famílies, 
 
Dins la Programació General del curs, i aprovat pel Consell escolar,  hi ha programades les 
colònies. Ja us hem repartit la informació completa. Us fem un petit resum 
 

-‐ P5  els dies 12 i 13 de març  de 2012 a la Farga del Montseny. Preu 110€ nen/a 
 

-‐ 2n  els dies 2,3 i 4 de maig de 2012 al  Castell de Fluvià, a Sant Esteve de Palautordera.  
Preu 156€ nen/a 

 
-‐ 4t  els dies 23, 24 i 25 de maig de 2012 al Mas Pinsac, Mieres. Preu  142€ nen/a 

 

-‐ 6è els dies 29,30,31 maig i 1 juny de 2012 a Bellver de Cerdanya. Preu 250€ nen/a 
 
Si voleu que els vostres fills/es vagin a les colònies heu d’haver lliurat al mestre tutor/a 
l’autorització signada, abans d’acabar el mes d’octubre. 
A primers de novembre cobrarem la bestreta.  
En el cas de rebuts tornats cal fer l’ingrés a la Caixa el més aviat possible  

 

AUTORITZACIÓ COLÒNIES 201___-201___  
S’ha de portar signat al tutor/a abans d’acabar el més octubre. 

En/Na___________________________________________ amb DNI__________ 
 
 
Pare/mare de l’alumne/a______________________________________________________ 
 
 P5        2n          4t         6è                   A   B    C   D  
Autoritza  al seu fill/a a anar de colònies?    � SI                � NO 

Signatura del pare/mare/tutor     
 
 

 

Arenys de Mar, octubre  201___               
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DEPARTAMENT D’AUDIOVISUALS 

 
Data  Petició/ incidències  Persona que ho sol·licita  
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RENÚCIA  A LA PROPOSTA DE ROMANDRE UN CURS MÉS EN EL NIVELL  
 
 
 
S’informa al sr, sra  __________________________ mare, pare, tutor legal 
 
 
de l’alumne/a__________________________________________________ 
 
de l’acord pres per de la comissió d’avaluació en data_______________ 
 
 
que recomana la retenció de l’infant al mateix nivell de ________________  
 
 
el proper  curs___________________ 
 
 
 
La família no  accepta la proposta de retenció  i assumeix les possibles conseqüències que això 
pugui comportar pel que fa a dificultats de seguir els aprenentatges el proper curs i es compromet 
a ajudar-lo perquè el nen pugui  millorar en les dificultats detectades. 
 
 
 
I perquè així constin signem a  
 
 
Arenys de Mar, .............. de ....................................de ............... 
 
 
 
 
 
 
La mare/pare/ tutor/a legal     La directora     
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COMPROMÍS DE BON ÚS 
MENJADOR ESCOLAR 

 
 
Motiu de  l’ús  d’una zona del menjador__________________________________________________ 
 
Horari d’ús d’una zona del  menjador_____________________________________________________ 
 
Data__________________________________________________________________ 
 
 
Na/En_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
He estat autoritzat  a accedir al menjador escolar. 
He llegit i accepto les normes d’ús i em comprometo a respectar-les. 
 
 
 
Signatura i DNI de l’interessat 
 
 
 
 
 
 
Vist-i-plau president/a  AMPA 
 
 
 
Arenys de Mar,__________ d________________________del ________________ 
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CONDICIONS D´ÚS DE L’ESPAI DEL MENJADOR 

FESTA AMPA 
 
 
 

1. Només podran entrar a l’espai del menjador les persones autoritzades per la direcció de l’escola, 
prèvia petició i comunicació de l’AMPA a la direcció. 

 
2. Les persones autoritzades, hauran de respectar les normes establertes d’ús, que es detallen a 

continuació, i signar un compromís de bon ús. 
 

3. Els fulls de compromís i acceptació de normes d’ús, signats pels interessats autoritzats, han de 
comptar amb el vist-i-plau del president/a de l’AMPA i s’hauran de lliurar a la direcció de l’escola, 
com a molt tard el dia abans de l’inici de  l’activitat al menjador. 
 
 
NORMES D’ÚS 

a. Cal establir un horari d’ús.  Un cop establert, cal respectar-lo. 
b. Només es pot fer ús de la zona establerta, dins del menjador . No  està  autoritzat fer ús 

de tot el menjador. Cal respectar-ho.  
c. Està prohibit accedir a l’edifici des dels accessos del menjador. Les persones 

autoritzades han de vetllar-ho. 
d.  L’espai autoritzat és la zona que, entrant des de la porta exterior, queda entrant a mà 

esquerra. 
e. Cal delimitar físicament (cintes, mobles, etc)  l’espai  i separar-ho de la zona no 

autoritzada. 
f. Es seleccionarà el nombre limitat de taules que es necessiti. La resta es distanciaran de 

la zona d´ús.  
g. S’obriran només les finestres que quedin dins de la zona permesa. 
h. Està prohibit cuinar, endollar planxes, fer fums,  etc...  
i. Està totalment prohibit  accedir a la cuina o intentar accedir-hi. 
j. Es poden tenir neveres per a refrescos. Hauran d’estar connectades als endolls de la 

zona autoritzada.  Les  neveres hauran d’aportar-les  els interessats. 
k. Aquestes neveres es podran col·locar a l’espai del menjador a partir  del dia i l’hora 

pactats amb l’AMPA i fins el dia i l’hora pactats, que mai podrà coincidir en horari 
escolar.  

l. Es pot tenir un microones i cafeteres a la zona autorizada. Aquests aparells els  hauran 
aportat els interessats.  

m. A les taules s’hi podrà fer entrepans i preparar-hi menjar que no necessiti ni foc ni aigua. 
n.  No es pot fer ús de cap tipus d’objecte que hom pugui trobar al menjador escolar: 

coberts, gerres, safates, etc... en tot cas els interessats portaran allò que els calgui i 
s’ho tornaran a emportar. 

o. Si hi ha infants o persones alienes a l’organització que vulguin accedir al menjador, les 
persones autoritzades tindran l’obligació d’explicar-los que per motius d’higiene i normes 
sanitàries  no se’ls pot permetre l’entrada. I se’ls exigirà que ho respectin. 

p. La neteja de l’espai utilitzat, així com el mobiliari, anirà a càrrec de les persones 
autoritzades 

q. Els interessants hauran de proveir-se d’estris i materials per a la neteja parcial i final: 
baietes, escombres, detergents, galledes, cubells, bosses, etc… 

r. Acabada l’activitat cal escombrar i fregar el terra. Cal fregar les taules amb desinfectant i 
si calgués les cadires. 

s. No pot quedar cap resta de menjar, ni escombraries, brossa o deixalles. 
t. Acabat l’horari d´ús no pot quedar cap tipus d’objecte, utensilis, atuells, electrodomèstic, 

etc… dins el menjador. 
u. Es demanarà a un responsable de l’AMPA (president/a o a qui aquest delegui) que 

supervisi  l’espai  un cop tot estigui net, i tanqui amb clau el menjador. 
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ESCOLA I AMPA JOAN MARAGALL  
 

                              ACORD PROTOCOL COLÒNIES DE SISÈ  
 
 
Des de l’Ampa i des de la Direcció de l’escola es va veure la necessitat de revisar  aquest protocol a fi  de 
millorar  i regular la participació conjunta de l’escola, l’AMPA i les famílies en l’organització de les colònies 
de sisè.   
Reunits, representants de la Direcció, de l’Ampa, pares de cinquè i pares de sisè, es va acordar: 
 

- L’objectiu és fer colònies. S’ha de tendir a promoure la participació de totes les famílies. Des de 
l’Ampa i des de l’escola es fomentarà i facilitarà aquesta participació. 

- La reserva de la casa, les dates en que s’organitzaran les colònies, el cobrament de les quotes a 
les famílies i el pagament de la casa de colònies i activitats de les colònies es farà des de 
l’escola. 

- Les activitats organitzades per les famílies s’inclouran dins la programació general del centre, a 
ser possible. 

- La informació que els pares/mares organitzadors vulguin fer arribar a la resta de les famílies es 
gestionarà de la següent manera: 

f) S’enviarà primer al correu de l’AMPA i de direcció. 
g) Direcció, si no diu res, voldrà dir que hi dóna el vist-i-plau. Si creiés convenient dir 

alguna cosa ho comunicaria a la president/a de l’AMPA. 
h) Si cal enviar-la per correu a les famílies, ho farà l’administrativa de l’AMPA 
i) Si cal repartir fulls a les agendes, l’administrativa de l’AMPA ho portarà a secretaria 

per a corregir i fotocopiar ( a càrrec de l’AMPA) 
j) Direcció donarà a la conserge l’ordre de portar-ho a les aules. 

 
- Si la comissió necessita reunir-se o fer activitats serà la mateixa AMPA qui ho gestionarà dins els 

seus espais i horaris i només es buscaria el consens amb direcció si afectés al normal 
desenvolupament de la vida al centre. 

- La comissió de colònies de sisè,  que és la que gestiona  les activitats que duen a terme  
pares/mares a fi de recaptar fons per les colònies de sisè, serà una comissió més dins de l’Ampa. 
Per aquest motiu un membre ha de formar part de la Junta de l’Ampa per així poder coordinar les 
activitats. A aquests efectes s’anomenarà un tresorer dins la comissió que vetllarà per la 
transparència econòmica.  

- S’utilitzarà un compte bancari que facilitarà l’Ampa  on s’ingressaran tots els diners recaptats i 
des d’on es faran tots els pagaments. El Tresorer de la Comissió serà l’única persona autoritzada 
a sol·licitar bestretes d’aquest compte, que seran sol·licitades a la persona designada per l’Ampa 
i justificades totes documentalment. Totes les factures hauran de ser entregades a l’Ampa.  

- Els diners que es recaptin en les activitats es repartiran entre les famílies participants fins a un 
màxim de l’import total de les colònies. En cap cas cap família guanyarà diners amb les activitats. 

- En cas que un nen/a no pugui assistir a les colònies , els diners recaptats per aquesta família, es 
repartiran entre els altres, a excepció que la família  vulgui destinar-ho a un altre nen/a d’acord 
amb el President/a de l’Ampa i el Director/a de l’escola (necessitats socials) 

- Des de l’escola es passaran els rebuts de les colònies i la Comissió retornarà a les famílies la 
part que els hi correspongui a cada una al cap d’un mes de fer-se efectiva la última bestreta. 

- En cas que sobri un romanent, un cop liquidada la comissió, el destí d’aquests diners queda a 
criteri de la Direcció de l’escola i del President/a de l’Ampa, que tindran en compte les propostes 
dels organitzadors, a fi que se’n beneficiin tot l’alumnat de sisè, o tot l’alumnat de l’escola. 

- A començament del segon trimestre la Direcció de l’escola , amb la presència de l’Ampa i 
representants del professorat convocarà una reunió per les famílies de cinquè.  
En aquesta reunió es donarà informació general de les colònies de sisè (per part de l’escola) i  
per part de l’AMPA i/o pares mares de sisè es farà el traspàs de la informació a la nova promoció 
de cinquè. 
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CLAUS PERSONAL DE NETEJA: signa un compromís i es fa acús de rebut 
 
Benvolgut/da , 
 
Se t’ha deixat unes claus a fi de poder realitzar les teves tasques de neteja. 
 
Aquestes claus no  les pots  transferir a ningú, ni molt menys fer-ne còpies. Tu ets l'única responsable de 
l'ús que se'n pugui fer. 
 
Tens claus que serveixen per accedir al recinte escolar (ja que pels teus horaris les necessites) i claus per 
obrir els espais interiors. 
  
Les claus que serveixen per obrir espais interiors, estan agrupades en un mateix clauer amb el teu nom. 
Aquest clauer no pot sortir de l'escola i l'has de guardar a la bústia del quartet de neteja. 
 
Si alguna persona t’hagués de substituir  li donarem les claus que cada dia deixes a la bústia. 
 
El clauer que tu portes a sobre per obrir i tancar els barris/edificis has de donar-lo a la directora de l'escola 
i si no et fos possible perquè l'escola està tancada, l'hauràs de deixar a la policia. 
 
 
 
Margarida Clofent      
Directora de l’escola Joan Maragall  Treballador/a de l'empresa de neteja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En/Na___________________________________________________DNI_______________ 
 
 
 
Ha rebut, de la direcció de l’Escola Joan Maragall d’Arenys de Mar,  un joc de claus per treballar al centre i 
un altre joc de claus per accedir-hi 
Es compromet a fer-ne ús només per motius de treball justificat, dins els horaris establerts i acordats i no 
fer-ne còpies ni traspassar-les i guardes dins les bústies 
 
Signatura de l’interessat                         Signatura de la directora de l’escola    
 
 
Arenys de Mar, ______de_____________  del________ 
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CODI ALARMA: signa un compromís i es fa acús de rebut 
 
 
Benvolgut/da 
 
Se t’ha assignat  un codi personalitzat per a poder activar i desactivar l’alarma. Aquest codi no el pots 
transferir a ningú. Tu ets l'únic responsable de l'ús que se'n pugui fer. 
 
Si per por d’oblidar-lo l’apuntes en algun lloc, fes-ho de la manera més dissimulada possible.  
 
Si alguna persona t’hagués de substituir i forçosament li calgués activar o desactivar l’alarma, no li donis 
mai el teu codi ja que  la direcció de l’escola  li  assignaria per a ell/a un codi provisional, que ja tenim 
preparat.  
 
 
 
Margarida Clofent 
Directora de l’escola Joan Maragall 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En/Na__________________________________________________________DNI______
_________ 
 

 
Personal de neteja  Conserge  Mestre/a  cuiner/a  treballador de l’AMPA 
 
pare mare membre de l’AMPA monitor de l’AMPA  administratiu/va    altre/a 
 
 
Ha rebut, de la direcció de l’Escola Joan Maragall d’Arenys de Mar,  un codi personalitzat per activar i 
desactivar l’alarma de  dependències del centre i es compromet a fer-ne ús només per motius de treball 
justificat i dins els horaris establerts i acordats.  
 
Signatura de l’interessat                                                    Signatura de la directora de l’escola    
 
 
 
 
 

Arenys de Mar, ______de_____________  del________ 
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CASAL D’ESTIU_ AJUNTAMENT  
 
SOL·LICITUD D’ESPAIS I MATERIALS PER A LA REALITZACIÓ DEL CASAL D’ESTIU MUNICIPAL 

-‐ 6 AULES(acordem 3 aules i 3 vestíbuls) : 102,112,113 vestíbuls: informàtica, 3r i 2n 
TAPAR AMB PAPER D’ENVELAR ACCÉS A L’ESCALA METÀL.LICA, DAVANT TUTORIES 2n 

-‐ LAVABOS APROP DE LES AULES SI 
-‐ GIMNÀS SI 
-‐ SALA PSICOMOTRIU (de forma puntual,  1 cop per quinzena) NO. NI ARA NI EN PROPERES 

OCASIONS. CAL PRESERVAR AQUEST EDIFICI. 
-‐ PISTES ESPORTIVES TOTES 
-‐ PATI DE SORRA DE SOTA LES PISTES SÍ. NO TIRAR AIGUA EN LA ZONA CENTRAL QUE 

ÉS EL PAS ENTRE ELS DOS EDIFICIS. EN TOT CAS FER-HO A LA ZONA PROP DEL  BARRI 
DEL RIAL. 

-‐ PORXO SÍ 
-‐ PATI DE L’EDIFICI D’ANNA Ma RAVELL (l’accés pot fer-se pel barri de ferro) SI AMB 

CONDICIONS: NO FER FORATS A TERRA (HI HA UN ESPAI DE SORRAL), ATENCIÓ 
EMPBOSSAR LA FONT, ATENCIÓ A LES PLANTES. 

-‐ LABAVOS EXTERIORS (sota les pistes) SÍ 
-‐ PATI I SALA GRAN DE LA CASETA DE L’AMPA (CAN JOSEP) SÍ 

MATERIALS:  
-‐ MÀNEGA I PUNT D’AIGUA SI 

ESPAIS A OBRIR DIÀRIAMENT PELS CONSERGES: 
A LES 7:45h.: 

-‐ ACCÉS A L’ESCOLA PEL BARRI PRINCIPAL 
-‐ AULES 
-‐ ACCÉS A LES AULES PER L’ESCALA GROGA 
-‐ AMPA (CAN JOSEP) 

A LES 8:45h.: 
-‐ GIMNÀS 
-‐ LAVABOS EXTERIORS 
-‐ BARRI BLANC ESCALES INTERIORS DEL PORXO A LA PALMERA 

A LES 9h., A LAN 13h. , A LES 15h. I A LES 18h.: 
-‐ PORTA ACCÉS PEL XIFRÉ. 

ALTRES: 
-‐ Demanem poder utilitzar una de les sales de l’AMPA la setmana del 25 de juny, per tal de poder 

organitzar el material. NO, S’HI FA CASALET D’AMPA. 
-‐ Demanem també poder accedir a les aules el dia 29 de juny per a poder preparar i decorar els 

espais. (SÍ A PARTIR DE LES 15H) 

PRIMERS DIES DE SETEMBRE  
ESPAIS SOL·LICITATS: 

-‐ GIMNÀS  
-‐ PISTES ESPORTIVES  
-‐ PATI DE SORRA DE SOTA LES PISTES  
-‐ PORXO  
-‐ LABAVOS EXTERIORS (sota les pistes)   

MATERIALS:  MÀNEGA I PUNT D’AIGUA   
SUGGERÈNCIES  DE LA DIRECCIÓ  PER A TOT TIPUS DE  CASALS 
No deixar enfilar als infants a cap punt: murs, parets, fanals, etc 
Perill gran si s’accedís a la coberta del porxo, per això cal evitar el primer pas. Mai es pot estar enfilat en 
lloc: peus a terra sempre.  
Perill de caure d’esquena de les parets que envolten les pistes i a les mateixes grades. 
Prohibit fer l’intent d’enfilar-se als barris. No empényer els barris.  
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Atenció no penjar-se de les porteries. Prohibit abocar-se a les  finestres. Finestres obertes, només amb la 
supervisió d’adults. Perill d’abocar-s’hi. 
Els qui són alumnes de l’escola tot això ho saben i per tant poden ajudar-vos amb la resta. 
 
ALTRES 
Es prepara les claus que forçosament necessiti el coordinador. Tot el que pugui fer els conserges no es 
donarà clau.  Cal sol.licitar-les  per escrit i signar l’acús de rebut. 
La clau del xifré és específica per a l’estiu, el dia 1 de setembre es canvia. 
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ACORD ÚS INTAL.LACIONS JOAN MARAGALL I AJUNTAMENT 26 FEBRER 2009 
 
Aquest acord entre ambdues part és fruit del desori que imperava en aquell moment (inici del curs 2008-
2009)  on hi havia molts grups que feien descontroladament ús de les instal.lacions  de l’escola sense 
autorització ni coneixement per part de l’ajuntament. 
 
Aquests situació afectava a l’estat en que es trobada  la neteja i el manteniment de les intal.lacions en 
horari escolar. Davant les reiterades queixes de la direcció i davant la impossibilitat de l’ajuntament de fer-
ne el control dels qui entraven i sortien de les instal.lacions ( les claus de les intal.lacions s’havien extès 
per tot Arenys) es va redactar aquest acord que va comptar amb l’assessorament dels serveis jurídics dels 
Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental, en la persona del ser Víctor Seranga, que és qui va 
redactar aquest conveni  i davant la seva presència varen signar l’alcalde i la directora del centre el dia 26 
de febrer de 2009. Assistiren també a la signatura d’aquest acord la regidora d’esports (Lorena Estrada) i 
la regidora d’Educació (Assumpció Balliu). 
 
Passat el temps, amb el nou Decret d’Autonomi de Centres, el Decret en què es basava l’acord va quedar 
derogat i substituït per un article del nou Decret d’autonomia. 
 
Davant aquest circumstància el Departament d’Ensenyament s’expressà  el juliol del 2012 que el que 
prevalia era el Decret d’autonomia sense que això invalidés en el conveni allò que no ho contradiu. 
 
 
 
ACORD ENTRE EL CEIP JOAN MARAGALL I L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR PER LA 
REGULACIÓ DE L’ÚS SOCIAL DE L’EDIFICI I INSTAL·LACIONS DEL CENTRE DOCENT PÚBLIC.  
 
Vist el DECRET 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents 
públics. 
 
Atès que aquest Decret regula l’ús dels edificis, instal·lacions i serveis dels centres docents, per part de 
persones físiques o jurídiques, per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives 
o altres de caràcter social. 
 
Vist que el Departament d’Educació, els ajuntaments i el consell escolar de cada centre fomenten l’ús 
social dels edificis i instal·lacions dels centres docents fora de l’horari escolar. 
 
Correspon a l’Ajuntament resoldre sobre l’ús social dels edificis, instal·lacions, serveis dels col·legis 
d’educació infantil i primària, la titularitat demanial dels quals els correspon 
 
Quan la realització de l’activitat requereixi l’ús d’equipament o materials del centre la titularitat dels quals 
és del Departament d’Ensenyament, prèviament a la seva utilització es requerirà la conformitat explícita 
documentada de la direcció del centre. 
 
Vist que el Departament d’Ensenyament i els Ajuntaments vetllen per aquest ús social. S’entén per ús 
social aquell que satisfà necessitats de diferents col·lectius socials sense ànim de lucre. 
 
 
REUNITS 
D’una part el senyor Ramon Vinyes i Vilà ALCALDE D’ARENYS DE MAR, i de l’altra el/la senyor/a 
Margarida Clofent, en qualitat de Directora del CEIP Joan Maragall. 
Ambdues parts es reconeixen amb capacitat i competència suficient per a la formalització d’aquest acord i, 
en conseqüència, 
 
MANIFESTEN 
Que el CEIP Joan Maragall d’Arenys de Mar és un centre docent públic. 
Que hi ha una necessitat e interès social en posar a disposició de la ciutadania espais per pràctica 
esportiva lliure i regulada. 
Per això les parts formulen i acorden que la utilització de la instal·lació es reguli pels següents: 
 
PACTES 
 
1r.- ESPAIS.  
Les instal·lacions escolars dels centres docents públics són presents a la pràctica totalitat del territori i 
constitueixen un patrimoni de primer ordre dels ciutadans de Catalunya. Aquests espais docents inclouen 
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sovint pistes esportives, gimnasos, biblioteques i altres equipaments que, més enllà del seu ús escolar, 
poden ser objecte d’un ús social, sense interferir l’activitat docent, que cal fomentar i regular. 
 
L’Ajuntament d’Arenys de Mar podrà fer ús de les pistes, gimnàs i vestidors del CEIP Joan Maragall en 
horari no lectiu  per poder realitzar els entrenaments i competicions d’entitats esportives i municipals que 
estiguin sota la tutela d’aquest Ajuntament sempre i quan no interfereixin l’activitat docent del centre, que 
cal fomentar i regular. 
 
 
2on.- HORARI.  
S’entén per horari escolar a efectes del que s’estableix en aquesta disposició el període temporal que 
comprèn l’horari lectiu i interlectiu del migdia, així com el període anterior o posterior a l’horari lectiu en 
què es desenvolupen activitats extraescolars o complementàries aprovades pel consell escolar del centre 
i previstes en la seva programació anual. 
 
Les associacions de mares i pares d’alumnes, les associacions d’alumnes i d’exalumnes del centre, poden 
realitzar en els centres docents les seves activitats i programes de formació, d’acord amb el procediment 
establert en aquesta disposició, amb caràcter preferent. 
 
L’horari exceptuant jornades aprovades pel Consell Escolar, la jornada de portes obertes i esdeveniments 
que organitzi el centre i l’AMPA es podrà ampliar/reduir segons la conveniència de ambdues parts.  
 
 
3r.- NOTIFICACIÓ 

D’acord amb el que disposa l’article 10.1 del Decret,  l’Ajuntament ha de notificar al director del centre les 
autoritzacions concedides, prèviament a la realització de les corresponents activitats. Si l’autorització és 
per una activitat periòdica o contínua, el director en dóna compte a la delegació territorial. 

L’Ajuntament d’Arenys de Mar en nom de les entitats que així ho hagin sol·licitat, consensuarà amb la 
Direcció del CEIP Joan Maragall, els horaris que en farà ús, adjuntant les dades següents: 

- Graella d’activitats. 
- Nom del club/entitat/grup social que en farà ús. 
- Nom i dades personals del responsable en les hores d’ús. 
- Relació de les persones que en faran ús indicant el DNI. 
- Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil de l’entitat amb la relació dels esportistes 

assegurats signada pel seu president. 

 

4r.- VIGILÀNCIA, MANTENIMENT I NETEJA 

D’acord amb el que disposa l’article 10.2  l’Ajuntament adoptarà les mesures oportunes en matèria de 
vigilància, manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat 
adequat per al seu ús posterior per alumnes i professors en les activitats ordinàries.  

Quan s’autoritzin activitat fora de l’horari escolar, hauran d’incorporar els mitjans de vigilància mitjançant la 
contractació d’un conserge. 

Pel que fa a la neteja, l’Ajuntament haurà d’assegurar que s’ha dut el servei de neteja a la finalització de 
les activitat i, abans de l’inici de l’horari lectiu, per tal d’assegurar que l’alumnat rep les instal·lacions en 
condicions òptimes d’utilització. 

Pel que fa al manteniment de les instal·lacions, s’haurà de dur un control de les incidències esdevingudes 
al centre per causa de la seva utilització, per la què es comuniqui per escrit a la direcció del centre els 
possibles desperfectes que s’hagin pogut ocasionar com a conseqüència de l’ús de les instal·lacions, que 
pot portar a terme el conserge, un cop finalitzada l’activitat. 

 
5è.- SOL·LICITUDS INTERESSATS 
 
Les sol·licituds dels interessats es faran arribar per instància a l’Ajuntament adjuntant la fitxa que es 
mostra com Annex 1, i que recull entre d’altres dades, les següents: 

- Nom del club/entitat/grup social que en farà ús. 
- Nom i dades personals del responsable en les hores d’ús. 
- Relació de les persones que en faran ús indicant el DNI. 
- Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil de l’entitat amb la relació dels esportistes 

assegurats signada pel seu president. 
 
6è.- AUTORITZACIONS. 
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L’Ajuntament signarà un conveni amb cada club/entitat/grup social o qualsevol altre ent i s’informaran als 
interessats de les normes corresponents (on es farà referència a aspectes d’horaris, cura dels espais, 
prohibició de fumar a tot el recinte escolar, prohibició de begudes alcohòliques, fer ús de les papereres, fer 
ús dels banys, i la cura de les claus) i de la finalització de la cessió. S’haurà de tenir en compte que els 
espais estan destinats a un centre d’educació infantil i primària de manera preferent alhora d’autoritzar 
una activitat. 
 
L’autorització d’activitats restarà supeditada a l’aprovació per part del consell escolar de la programació 
general del centre i es podrà prorrogar anualment, segons el servei, el profit i l’ús que se’n derivi de la 
instal·lació. L’incompliment de qualsevol norma o la possible interferència amb les activitats docents 
pròpies del centre podrà suposar que l’Ajuntament cursi la immediata suspensió de l’autorització d’ús de 
les instal·lacions, fet que es farà constar als corresponents convenis. 
 
 
7è.- ACCÉS AL RECINTE 
 
Les claus del recinte escolar estaran en possessió del conserge, de la direcció del centre, de l’Ajuntament 
i en el seu defecte de la policia municipal local. Que seran responsables de les claus. 
Per assegurar la seguretat del centre, no es podran fer duplicats d’aquestes claus. 
 
8è.- RESPONSABILITATS  

Les administracions, institucions, organismes, associacions, persones físiques o jurídiques que hagin 
estat autoritzades per a l’ús d’edificis, instal·lacions o serveis dels centres docents, inclosos els supòsits 
d’ús per a la realització d’activitats complementàries o extraescolars, són responsables dels danys que hi 
puguin causar i hauran de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil que garanteixi sense limitació la 
reparació dels possibles danys en instal·lacions i materials, i d’indemnització per danys a persones i béns 
aliens. Així mateix, assumeixen totes les responsabilitats derivades de la contractació de personal o 
serveis de tota mena per dur a terme les actuacions o activitats desenvolupades o impulsades mentre en 
facin ús, sense que el Departament d’Ensenyament o la direcció del centre que el representa en pugui 
assumir cap responsabilitat o obligació directa o indirecta. 

La corporació local respon dels possibles incompliments per part  de les administracions, institucions, 
organismes, associacions, persones físiques o jurídiques que hagin estat autoritzades, i hauran de dur un 
control dels requisits exigits per a l’ús social dels edificis públics (assegurança de responsabilitat civil i 
manteniment), tenint especial cura, ja que després d’aquests usos, els espais són utilitzats per infants de 
3 a 12 anys. 

La corporació local respon que els equipaments i materials del centre eventualment emprats per a 
l’exercici de l’activitat romandran en perfecte estat d’ús un cop aquella hagi finalitzat o se substituiran o 
repararan sense cost per l’escola. 

 
9è.- ÚS SOCIAL EN HORARI ESCOLAR 

L’autorització d’ús social dels edificis, instal·lacions o serveis dels centres docents afectats al servei 
d’educació en horari escolar per part de persones físiques o jurídiques o organismes s’ha de sol·licitar a 
la delegació territorial corresponent. 
La direcció del centre farà arribar les sol·licituds que se li dirigeixen a la delegació territorial, amb el 
corresponent informe. 

 
10è.- COMPENSACIÓ DE DESPESES 
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al centre docent, la persona física o jurídica, o l’organisme 
o la institució que utilitzi les instal·lacions, equipaments o serveis del centre, o en el seu defecte la 
corporació local, de bon grat podrà compensar a aquest per les despeses ocasionades. 
 
 
11è.- L’Ajuntament d’Arenys de Mar es fa càrrec dels manteniments de pistes, cistelles, porteries, grades, 
vestidors, dutxes, panys així com dels diferents equipaments del centre. 
 
 
En prova de conformitat, les parts signen aquest acord en dos exemplars, a Arenys de Mar,    de FEBRER 
de 2009. 
 
Sra. Margarida Clofent     Sr. Ramon Vinyes i Vilà 
Directora Ceip Joan Maragall    Alcalde d’Arenys de Mar 
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NETEJA ESPAIS EXTERIORS 
 
PATI ANNA MARIA RAVELL 

-‐ Cada dia es farà un repàs de tots els espais exteriors als dos edificis. 
-‐ Es començarà a netejar pel pati d’Anna Maria Ravell.  
-‐ Es retirarà totes les brosses: pedres, papers, fulles, etc 
-‐ S’escombrarà els graons i pedres de l’entrada, escales  i porxada.  
-‐ Es buidarà papereres. 
-‐ Els dimarts s’escombrarà la pista de bàsquet. 
-‐ La pinassa s’anirà retirant mica en mica a diari. 

 
PISTA D’ATLETISME 

-‐ A diari recollir les brosses i buidar papereres 
-‐ El porxo el neteja una treballadora que neteja espais interiors d’Educació Infantil. 
-‐ Els dimecres s’escombrarà a fons les voreres. 
-‐ Els lavabos de sota pistes els neteja una altra treballadora 

 
EDIFICI RIAL:  espais exteriors 

-‐ A diari s’escombrarà:  la zona de l’entrada principal, la façana del mural pintat, la zona 
de la porta vermella, davant de menjador i cuina, passadís d’on hi ha els dipòsits, volts 
del gimnàs 

-‐ A diari es buidarà papereres i es recollirà brosses 
 
PISTES XIFRÉ 

-‐ A diari brosses i papereres 
-‐ A diari l’entrada barri del Xifré. (retirar la brossa del cedre mica en mica) 

 
GRADES DEL XIFRÉ 

-‐ Netejar-les a fons dilluns i dijous. 
-‐ El dimarts, dimecres i divendres, repassar-les i si hi hagués molta brossa i no hi hagués 

més temps avisar-ho a direcció. 
 
Temps diari, de dilluns a divendres,  2h (7h a 9h)  
Arenys de Mar, 13 de febrer 2012 
 
9 a 10h 
Buidar papereres 
Escombrar voreres 
L’AMPA 
Treure pinassa 
Grades 
 
Abans de les 9h 
Gimnàs  
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HORARIS NETEJA EMPRESA 
 
Migdia de 12:30  a 13:30  repàs WC    Tarda 17h a 22h espais assignats edifici parvulari 
 
Tarda de 16:45 h a 22h 
 
Matí 6h a 9:30 espais exteriors   i  Tarda de 16:45h a 21h edifici parvulari 
 
Mati 6 h a 9h Tarda de  
 
Tarda de 17h a 21h 
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11. REFERENT NORMATIU 
 
 
LLEI 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 
 
DECRET 
102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 
 
DECRET 
155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu 
professional docent. 
 
RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2011 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el 
funcionament de les escoles i dels centres públics d’educació especial per al curs 2011-2012 
 


