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INTRODUCCIÓ 

 

Les “Normes d’organització i funcionament del centre” (NOFC) són un instrument que 

ha d’ajudar al bon funcionament de l’escola, per això tracta aquells aspectes sobre els 

que convé que hi hagi un criteri suficientment clar. En la seva aprovació han participat 

tots els sectors representats en el Consell Escolar. 

Aquestes normes han de ser respectades per tots els membres de la comunitat escolar 

i tots els sectors participaran i seran consultats, a través dels seus representants, en el 

procés de redacció o de revisió periòdic. 

Els articles d’aquesta normativa han estat redactats respectant la legalitat i les 

disposicions vigents. Aquí es desenvolupa la normativa que ha de regular el 

funcionament de la nostra escola i adapta i concreta aquells preceptes que són 

competència del centre. 

En cas de que es consideri que hi ha contradicció o discrepància entre el que aquí es 

reglamenta i la normativa vigent, serà d’aplicació la de rang superior. Per a què sigui 

així caldrà la presentació, per escrit, al Consell Escolar, a través dels representants del 

sector o de la direcció de l’escola, d’un escrit en el que sigui exposada la discrepància. 

El Consell Escolar (CE) haurà de resoldre la reclamació en el termini més breu possible 

i no més tard de la sessió immediata següent a la de la presentació de l’escrit. En cas 

de ser desestimat es podrà continuar la reclamació en instàncies superiors. 

Quant als aspectes no contemplats en aquest reglament són d’aplicació les 

disposicions legals vigents relacionades. Si no hi hagués reglamentació aplicable, el 

Consell Escolar haurà de resoldre segons el seu criteri. Aquest s’establirà, després 

d’una deliberació suficient, amb la corresponent votació. Per tant, es podrà presentar, 

sobre aspectes no regulats, una proposta escrita, a través dels representants del sector 

o de la direcció del centre, al Consell Escolar per a què, un cop estudiada la incorpori a 

la present normativa, si ho considera oportú. En qualsevol cas haurà de donar resposta 

el més aviat possible. 

Les presents Normes són vigents a partir de la seva aprovació pel Consell Escolar i que 

la comunitat escolar en sigui informada. Aquest és un document públic que és 

convenient que sigui conegut per tots els sectors. Per aquesta raó estarà a disposició 

de les famílies i dels altres sectors i es facilitarà la consulta a tots els membres de la 

comunitat escolar que ho demanin. Amb la mateixa intenció, es troba publicat en la 

pàgina web del nostre centre: https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-sant-esteve-de-

guialbes/ 

Sembla raonable que, tot i les diferències de funcions, drets i obligacions dels membres 

dels diferents sectors que formem la comunitat escolar, determinades normes i drets, 

de caràcter general relacionats amb els usos socials, ens afecten de la mateixa manera 

a tothom, independentment del sector del que formem part. L’aplicació d’aquest principi 

pot generar certa confusió si es fan interpretacions parcials; hem de confiar en el nostre 

bon sentit per resoldre aquestes possibles situacions. 

Per tal que sigui un instrument útil i facilitador del funcionament general del centre serà 

periòdicament actualitzat en el Consell Escolar a proposta de qualsevol dels seus 

membres. 

En els nostres escrits utilitzarem diferents fórmules no discriminatòries però evitant 

caure en embolics lingüístics, per això farem servir, en les paraules que convingui, el 

genèric lingüístic. 

S’han incorporat a aquesta proposta els preceptes establerts per la Llei d’Educació de 

Catalunya (LEC) i en la normativa que la despleguen. Previsiblement comportarà, en la 

mesura que es vagi desenvolupant, alguns canvis més que afectaran a les normes del 
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centre. Les anirem actualitzant oportunament. Això no treu que els preceptes establerts 

per la LEC són vigents, encara que no constin en el present document, segons el 

calendari d’aplicació de la mateixa i dels decrets d’autonomia de centres i de direccions.  
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PRIMER: ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE L’ESCOLA SANT ESTEVE DE 

GUIALBES 

 

A. ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN O PARTICIPACIÓ 

A.1. EL CONSELL ESCOLAR 

A)  COMPOSICIÓ: 

1/3 del total del Consell Escolar està format per representants de l'administració: la 

directora de l'escola n'és la presidenta; 

La secretaria del Centre actua de secretaria del Consell amb veu i sense vot, quan 

correspongui; i un representant de l'Ajuntament. 

1/3 del total del personal docent elegit pel Claustre de professors. 

1/3 del total de representants dels pares d'alumnes elegits entre ells. D'entre mares i 

pares, un serà designat per l'Associació de Mares i Pares més representativa d'acord 

amb el seu nombre d'associats. 

  

B)  FUNCIONS: 

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

escolar serà consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del 

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

dels membres. 

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

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

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

per majoria simple dels membres. 

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

resta de documents de gestió del centre. 

Aprovar les propostes d'acords de cor responsabilitat, convenis i altres acords de 

col·laboració del centre amb entitats i institucions. 

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

directora. 

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

Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i 

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

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

conèixer l'evolució del rendiment escolar. 

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

  

C)  FUNCIONAMENT: 

El Consell Escolar del Centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i 

sempre que el convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus 

membres. A més, preceptivament, es farà una reunió a l'inici i al final del curs. 

Hom procurarà que les decisions en el si del consell escolar es prenguin per consens. 

Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels 

membres presents, llevat dels casos que la normativa determini una altra majoria 

qualificada 

La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa  pel director, 

amb l'antelació suficient, juntament amb la documentació necessària que hagi de ser 

objecte de debat, i en el seu cas d'aprovació. 
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A.2. EL CLAUSTRE DEL PROFESSORAT        

 

A) COMPOSICIÓ 

El claustre de mestres és l'òrgan de participació dels mestres en el control i la 

gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes 

educatius del centre. És integrat per tots els mestres i el presideix la directora 

del centre. 

 

B) FUNCIONS 

 Intervenir en l'elaboració i la modificació del projecte educatiu. 

 Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de 

selecció del director o directora. 

 Establir directrius per a la coordinació docent i l'acció tutorial. 

 Decidir els criteris per a l'avaluació dels alumnes. 

 Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i 

els resultats. 

 Elegir els representants del professorat en el consell escolar. 

 Donar suport a l'equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el 

compliment de la programació general del centre. 

 Les que li atribueixin les normes d'organització i funcionament del centre, en el 

marc de l'ordenament vigent. 

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

 

C) ALTRES 

El director o directora del centre pot convocar a les sessions del claustre de 

mestres, professionals d'atenció educativa destinats al centre, perquè informin 

en relació al que es cregui oportú. 

 

  

B. ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN 

 

B.1. DIRECTOR/A - CAP D’ESTUDIS 

● El director o directora de l'escola. És el màxim responsable de la direcció, 

l'organització i el funcionament del centre. És l'encarregat de formular la 

proposta del projecte educatiu del centre i de les posteriors modificacions i 

adaptacions. Té el lideratge pedagògic i ha d'orientar, dirigir i supervisar les 

diferents activitats del centre. També ha de garantir el compliment de les normes 

de convivència i adoptar les mesures disciplinàries corresponents. Així mateix, 

ha de garantir que el català sigui la llengua vehicular del centre. A més, té 

funcions de representació del centre. El director és el president del consell 

escolar i ha de fomentar la participació de les famílies. 

També és el cap de personal de totes les persones que treballen en el centre. 

 

 B.1.1. FUNCIONS COM A DIRECTOR/A 

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

funcionament i l'administració del centre, n'exerceix la direcció pedagògica i és el cap 

de tot el personal. 
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El projecte de direcció ordena el desplegament i l'aplicació del projecte educatiu per al 

període del mandat i precisa els indicadors que han de servir de referència per a la 

seva avaluació d'acord amb els indicadors de progrés establerts en el projecte educatiu. 

Així mateix, quan escaigui, el projecte de direcció conté les propostes i elements 

necessaris per a la revisió del projecte educatiu. En qualsevol cas, la modificació del 

projecte educatiu ha de seguir el procediment establert per a la seva aprovació. El 

projecte de direcció vigent orienta i vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern 

unipersonals i col·legiats del centre en el període de mandat de la direcció 

corresponent. 

En aplicació del que s'hagi previst en el projecte de direcció, i en exercici de les seves 

funcions, correspon al director o a la directora: 

 Formular, quan escaigui, la proposta inicial de projecte educatiu i les 

modificacions i adaptacions corresponents, posar el projecte educatiu a disposició 

de l'Administració educativa i impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, 

l'avaluació del projecte educatiu i, eventualment, la dels acords de 

coresponsabilitat. 

 Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i 

dels plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió. 

 Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament 

del centre i dirigir-ne l'aplicació, establir els elements organitzatius del centre 

determinats pel projecte educatiu i impulsar i adoptar mesures per millorar 

l'estructura organitzativa del centre. 

 Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la 

relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives, així com la 

definició de requisits o perfils propis d'alguns llocs de treball. 

 Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre, dirigir l'aplicació de la 

programació general anual i vetllar perquè s'aprovi un desplegament i una 

concreció del currículum coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el 

compliment. 

 Gestionar el centre, d'acord amb l'article 99.1 de la Llei d'educació. 

B.2. SECRETARIA ACADÈMICA 

La secretària. És la persona responsable de les tasques  relacionades amb la gestió 

econòmica del centre, de la  documentació acadèmica i administrativa i dels recursos 

materials. També controla el manteniment i la conservació de les instal·lacions. 
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 Elecció: L’escull el director/a. 

 

 B.2.1 FUNCIONS: 

 SECRETARIA 

El secretari o la secretària és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no 

superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com 

a mínim per un curs sencer. 

Correspon al secretari o a la secretària l'exercici de les funcions que li delegui la 

direcció d'entre les previstes a l'article 147.4 de la Llei d'educació i totes les altres que li 

encarregui la direcció, preferentment en l'àmbit de la gestió econòmica, documental, 

dels recursos materials i de la conservació i manteniment de les instal·lacions, d'acord 

amb el que prevegi el projecte de direcció i s'incorpori a les normes d'organització i 

funcionament del centre. 

Correspon també al secretari o secretària del centre l'exercici de les funcions pròpies 

de la secretaria del claustre i del consell escolar del centre, i d'aquells altres òrgans 

col·legiats en què les normes d'organització i funcionament del centre així ho 

estableixin: 

 Exercir la secretaria de les reunions del claustre, Consell Escolar i altres 

reunions i aixecar acta. 

 Organitzar la gestió de l'activitat administrativa. 

 Fer el seguiment dels pressupostos i gestió dels recursos econòmics. 

 Participar, segons s’estableixi, en el seguiment dels pagaments de les famílies 

relacionats amb els rebuts de les activitats pedagògiques. 

 Fer el seguiment i intervenció dels impagats. 

 Portar al corrent l'arxiu general de l'escola. 

 Fer les circulars generals del centre. 

 Actualitzar la cartellera i les informacions. 

 Fer el manteniment general de la farmaciola d’acord amb el/la coordinador/a de 

riscos laborals. 

 Gestionar la documentació general d'inspecció i de l'administració (matriculació, 

llibres d'escolaritat, etc.), i també la pròpia del centre. 

 Les altres funcions que de manera puntual o permanent, segons la normativa, li 

pugui delegar la direcció. Si aquesta delegació és permanent ha d’informar-se al 

Consell Escolar i fer-ho constar en la present normativa. 

 

 

B.3. COORDINACIONS 

  B.3.1. COORDINADOR/A D’INFANTIL I PRIMÀRIA 

 

És el responsable de coordinar els mestres del cicle per mantenir la línia pedagògica 

d’escola que es defineix en el projecte educatiu. 

Establir criteris d’avaluació. 

Fer les gestions generals de les sortides i de les colònies. 

Mantenir al corrent l'inventari del material. 
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 B.3.2. COORDINADOR TAC 

 

 El  coordinador TAC (tecnologies d'aprenentatge i coneixement)  realitzarà les 

següents funcions: 

 

Preparar activitats generals i sobretot motivar i facilitar el treball en TIC (tecnologies de 

la informació i comunicació)/TAC de tots els professors del centre. 

Assessorament general al professorat del centre 

Suport a les iniciatives TAC per part del professorat del centre. 

Assessorament individual, petit grup... per interessos al professorat del centre. 

Intentar facilitar el treball als companys, ajudant en la planificació i preparació de les 

programacions. 

 Coordinar el manteniment del web de l’escola. 

Estar al dia dels treballs d'altres centres, i promoure la realització d'activitats en el 

centre i intercentres. 

Participar en reunions i debats. Assistir a jornades, congressos seminaris, jornades 

tècniques...,en representació del centre. 

Manteniment d'equips: mantenir actualitzat l’aplicatiu d'avaries per a comunicar-ho al 

tècnic de manteniment. 

• Ordenar i classificar l’arxiu fotografic de l’escola. 

 • Enviar periòdicament el  recull de fotografies a les families. 

 • Coordinar-se amb el fotograf per les fotos de grup, l’orla,... 

 

 B.3.3. COORDINADOR DE RISCOS LABORALS 

  

Un mestre designat per la direcció realitza les funcions de  coordinador de riscos 

laborals. 

 

 Funcions: 

Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut d’acord amb les orientacions 

del servei de prevenció. 

Col·laborar amb la direcció del centre en el pla d’emergència. 

Revisar la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla d'emergència. 

Revisar els equips de lluita contra els incendis (complementant les revisions oficials). 

Coordinar la formació dels professors del centre en matèria de prevenció. 

Promoure la participació activa dels alumnes en el moment del simulacre. 

Assistir a les reunions que es convoquen des del Departament d’Ensenyament. 

 

 B.3.4. COORDINADOR D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

 La mestra d'Educació Especial és la representant de professora  en la 

comissió Atenció a la Diversitat. 

 La mestra especialista en educació especial ha de prioritzar, d’acord amb 

l’equip directiu, l’atenció a l’alumnat amb  necessitats educatives específiques, i ha 

de donar suport al  professorat en la planificació i desenvolupament de les activitats 

 del grup classe per afavorir la participació de tot l’alumnat en les   activitats a 

 l’aula ordinària. Més concretament, té assignades les  següents funcions: 

Identificar, amb la col·laboració de l’EAP (equip d'assessorament i orientació 
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psicopedagògic), les necessitats educatives d’aquest alumnat i col·laborar en la 

concreció del corresponent pla d’intervenció. 

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

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

d’activitats i materials didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquest alumnat i la seva 

participació en les activitats del grup classe ordinari. 

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

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

Desenvolupar les activitats i programes específics que requereixi l’alumnat amb 

necessitats educatives específiques. 

Col·laborar en el seguiment i avaluació d’aquest alumnat. Sempre que sigui possible i 

seguint els plantejaments inclusius,  l’atenció als alumnes per part de la mestra 

especialista en educació especial, es duran a terme prioritàriament dins l’aula ordinària, 

conjuntament amb el tutor o tutora, per tal d’oferir a aquest alumnat oportunitats de 

participar en els entorns i activitats com més normalitzats millor. Tanmateix, quan sigui 

necessari, es dedicarà part del treball docent de la mestra especialista en educació 

especial a atendre’ls en grups reduïts d’alumnes, en situacions  d’atenció individual o 

en altres formes d’agrupament de l’alumnat. Per a la presa de decisions sobre les 

actuacions que calgui dur a terme amb cada alumne, l’escola pot disposar de 

l’assessorament dels professionals dels serveis educatius i, si escau, del CREDA 

(centre de recursos educatius per a deficients auditius) de la seva àrea territorial. 

 

C.ÒRGANS DE COORDINACIÓ PEDAGÒGIC 

   C.1. CICLES 

 És la unitat de treball que integra els/les docents que incideixen  en cada cicle. 

Tot i que es respecten els cicles segons estableix  la disposició vigent, l'escola en 

principi s'organitza en dos cicles:  un d’Infantil i Inicial, i un de Mitjà i Superior. 

Aquests  agrupaments poden variar segons l’organització de l’escola de  cada 

curs i el nombre de grups i alumnes. 

 Composició: 

 Tots els tutors dels nivells del cicle. L’adscripció de mestres  especialistes 

a cada cicle es fixa a l’inici de curs i és aprovada  pel claustre. 

Funcionament: 

Segons les necessitats. S’establirà en la PGA a començament del curs. En general serà 

setmanal. 

Funcions: 

Organitzar, analitzar i debatre la pràctica quotidiana de treball escolar. 

Fer seguiment de la pràctica pedagògica i coordinar la seva coherència entre els 

diferents cursos i els diferents cicles. 

Promoure el debat pedagògic intern de cicle sobre temes del seu interès. 

Seguiment de l’evolució de tot l'alumnat que pertany al cicle. 

Constituir les comissions d’avaluació, avaluar els/les alumnes i proposar les 

repeticions. 

Proposar temes de debat a la coordinació o al claustre. 

Rebre la informació pel bon funcionament del centre i fer-la arribar a la coordinació. 

Organitzar les sortides, colònies i activitats pedagògiques del cicle. 

Treballar els casos d'alumnes amb NEE (necessitats educatives especials) en 

col·laboració amb l'EAP i altres professionals. 

Participar en la PGA (programació general anual) i en la MAC (memòria anual de 
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centre) general i del cicle. 

   

 C.2. COORDINACIÓ ENTRE DIFERENTS ETAPES 

C.2.1. COORDINACIÓ AMB ESCOLA BRESSOL 

Traspàs d’informació dels alumnes que començaran P3. 

Activitats conjuntes en festes de l’escola. 

Els alumnes de l'escola van a la llar d'infants a explicar contes i a explicar les 

observacions fetes en els seus projectes de treball. 

L'alumnat de la llar d’infants vénen a conèixer l’escola en una sessió el mes de juny. 

Sessió informativa per part de l’EAP per explicar l’adaptació a P3. 

C.2.2. COORDINACIÓ AMB SECUNDÀRIA. 

Assistència de la tutora de CS i una persona de l’equip directiu al Seminari de Primària 

– Secundària, per tal de coordinar aspectes pedagògics de continuïtat. 

Traspàs d’informació al juny dels/les alumnes que aniran a l’institut. 

A  final de curs, es fa una xerrada informativa als/a les alumnes de 6è per part de 

l’EAP i dels antics alumnes. 

A final del 1r trimestre de 1r d'ESO traspàs d’informació sobre l’evolució dels/de les 

alumnes que s’han incorporat a l’institut. 

 

C.3.  COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 La CAD és la Comissió d’Atenció a la Diversitat de l’escola que  té la tasca de 

planificar i fer el seguiment de les actuacions que  es porten a terme per atendre la 

diversitat de necessitats  educatives de l’alumnat. 

 En formen part la direcció del centre, la psicopedagoga de  l’EAP, el/la mestre/a 

d’EE. 

 

 C.3.1. FUNCIONS DE LA CAD 

Coneixement compartit de tota la documentació del centre relacionada amb l’atenció a 

la diversitat: 

◦Presentar el resultat de l'avaluació interna d’atenció a la diversitat, duta a terme 

durant el curs. 

◦Presentar el pla de treball i memòries del mestre d’educació especial i EAP. 

◦Objectius del Pla anual de centre relacionats amb l’atenció a la diversitat. 

◦Altres dades i/o documents oficials relacionats amb l’atenció a la diversitat: alumnes 

amb NEE del centre, dades relacionades amb els/les alumnes nouvinguts/des. 

Establir criteris d’atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat: criteris i 

propostes d’organització dels agrupaments flexibles i suports dins o fora de l’aula, 

coordinació entre els professionals, calendaris, reunions de seguiment. 

Dinamitzar l’ús en el centre de les metodologies que facilitin l’atenció a la diversitat. 

Determinar procediments per detectar les NEE de l’alumnat. 

Consensuar l’elaboració dels PI i la seva avaluació (participació, model, seguiment). 

Establir el calendari reunions 

 

C.4. COMISSIONS MIXTES 

 

 Estan constituïdes per pares i mestres, les poden proposar tant  les famílies 

com l'equip de mestres. 

 Poden reorganitzar-se segons les necessitats del centre a cada  curs. 

 A principi de curs es fa una reunió informativa de totes les  comissions per acollir 
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els voluntaris nous i a partir d’aquest  moment cada comissió acordarà el seu 

calendari de trobades. 

 A cada comissió s’acordarà entre pares i mestres els objectius. 

 

C.4.1. COMISSIÓ D’ACTES I FESTES 

 S’encarrega de fer propostes d’activitats i d’organitzar les festes  que es 

decideix celebrar a l’escola cada curs. 

   

  C.4.2. COMISSIÓ D’ENTORN I VOLUNTARIAT 

 L'escola programa fer sessions de medi a l’entorn proper. 

 Això es concreta en: 

una sortida setmanal/quinzenal a Educació Infantil. 

una sortida setmanal/quinzenal a Educació Primària. Cal tenir en compte que aquesta 

sortida es fa dins les sessions de Tallers. Abans de les sortides es fa un treball previ i 

després es posen en comú les conclusions. 

 La Comissió es troba a principi de cada trimestre per planificar  les sortides 

que es faran en funció del currículum que s’estigui  treballant i de les possibilitats de 

l’entorn natural i social. 

 Aquesta comissió també s’encarrega de fer l'acompanyament    en les 

sortides i d'organitzar del voluntariat necessari. 

 

  C.4.3. COMISSIÓ DE BIBLIOTECA 

Les funcions d’aquesta Comissió són: 

Anar adequant l’espai de la Biblioteca. 

Folrar els llibres. 

Registrar els llibres en el programa e-Pèrgam. 

Gestionar el sofà de lectura. 

Gestionar la parada de llibres de Nadal i Sant Jordi 

 

  C.4.4. COMISSIÓ D’AMBIENTACIÓ I MATERIAL 

Aquesta comissió s’encarrega d’adequar diferents espais de l’escola (pati, entrades…). 

Així com també elabora o repara material didàctic. També col·laboren en la construcció 

de mobiliari (taula de llum, sabaters de les crocs…). 

 

  C.4.6. COMISSIÓ DE LLIBRE 

Aquesta comissió elborarà una proposta de producció d'un llibre, el llibre de l'escola 

Sant Esteve de Guialbes. Es tracta de fer una proposta a on tota la comunitat s'hi senti 

identificada i que sigui elaborat per tots els alumnes de l'escola. 

 

C.5. GRUPS DE TREBALL 

C.5.1 MENJADOR 

Està constituït per representants de l'ampa, de l'Ajuntament, l'equip directiu i l'empresa 

de monitoratge. 

Les funcions d'aquest grup són elaborar el pla de funcionament de menjador i vetllar 

perquè tot el servei de menjador funcioni correctament. 

C.5.2. AMPA – ESCOLA 

Es fan reunions mensuals amb l'equip directiu i dos representants de l'ampa per tal de 

coordinar i informar de les activitats que es duen a terme. 

 

D. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS PEDAGÒGICS 
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D.1. BIBLIOTECA 

La biblioteca escolar està ubicada actualment a l'escola bressol El Tractoret. 

La comissió de biblioteca es fa càrrec de la gestió. 

 

D.2. INFORMÀTICA / AUDIOVISUALS 

A l'aula gran hi ha ubicada l'aula d'informàtica. A més, a totes les aules hi ha un 

ordinador pel mestre connectat al projector o pissarra digital i un ordinador per treballar 

l'alumnat. 

Hi ha un equip de portàtils guardats tots a la mateixa aula. Quan s'han acabat d'utilitzar 

s'han de posar a carregar sempre. Quan es marxa de l'escola, es para la regleta on es 

carreguen perquè no estiguin sempre endollats i no es facin malbé les bateries. 

Del material informàtic i audiovisual se'n fa càrrec el/la coordinador/a d'informàtica. 

 

D.3. MATERIAL 

El material està distribuït entre un espai de magatzem i les diferents aules. 

 

D.4. HORT 

Les eines de l'hort es guarden en un petit magatzem a l'edifici del menjador. 

Se'n farà responsable el/la mestre/a que cada curs s'encarregui de l'hort. 
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TÍTOL SEGON: PERSONAL DE CENTRE I LES SEVES FUNCIONS 

 

A. PERSONAL DOCENT 

A.1.  MESTRES 

A.1.1.  LA FUNCIÓ DOCENT (ARTICLE 104 DE LA LEC): 

Els mestres són els agents principals del procés educatiu en els 

centres. 

Els mestres tenen, entre altres, les funcions següents: 

Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els 

mòduls que tinguin encomanats, d'acord amb el currículum, en aplicació de les normes 

que regulen l'atribució docent. 

Avaluar el procés d'aprenentatge de l’alumnat. 

Exercir la tutoria de l’alumnat, la direcció i l'orientació 

global de llur aprenentatge. 

Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal de 

l’alumnat en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral. 

Informar periòdicament les famílies sobre el procés d'aprenentatge i cooperar-hi en el 

procés educatiu. 

Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats 

escolars que els siguin encomanades. 

Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que 

els siguin encomanades. 

Col·laborar en la recerca, l'experimentació i en la millora 

continua dels processos d'ensenyament. 

Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del recinte 

escolar, si són programades pels centres i són incloses en llur jornada laboral. 

Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que 

han de conèixer i dominar com a eina metodològica. 

Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de 

conductes irregulars, d'acord amb l'article 34 de la LEC. 

Les funcions que especifica l'apartat segon de l’article 104 de la LEC s'exerceixen en 

el marc dels drets i els deures establerts per les lleis. 

L'exercici de la funció docent en els centres vinculats al servei 

d'educació de Catalunya comporta el dret de participar en els òrgans del centre, d'acord 

amb el que estableixen les lleis. 

La funció docent s'ha d'exercir en el marc dels principis de 

llibertat acadèmica, de coherència amb el projecte educatiu del centre i de respecte al 

caràcter propi del centre i ha d'incorporar els valors de la col·laboració, de la 

coordinació entre els docents i els professionals d'atenció educativa i del treball en 

equip. 

Participar activament en les reunions de cicle, claustre, 

coordinacions i comissions mixtes. 

Realitzar, quan l’horari ho permeti, a proposta de la direcció, 

tasques de suport escolar personalitzat (SEP). 

Participar en les activitats de formació. 

Realitzar les substitucions necessàries per a cobrir les absències 

de mestres. 

Realitzar la vigilància de l’alumnat en les estones lectives 

d’esbarjo, controlar la seva presència en els llocs que els correspon (aula, pati, etc.) en 
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qualsevol moment de la jornada lectiva i vigilar la seva assistència a l’escola, informant 

l’equip directiu quan es produeixin faltes d’assistència. 

Respectar els acords aprovats pels diferents estaments de decisió. 

Promoure el correcte ús del material escolar per part de l’alumnat. 

Tenir cura de tot el material i de les instal·lacions posades a la 

seva disposició per al desenvolupament de la seva tasca i mantenir l’ordre dels espais 

comuns. 

Fer propostes per a la millora de les instal·lacions i de l’entorn escolar. 

  

A.1.2. MESTRES TUTORS: 

Són els encarregats d’ensenyar i educar l’alumnat realitzant el seguiment adequat i 

informant a les famílies. 

 

 Funcions: 

Aplicar el PGC, fixar els objectius de cada curs i programar les 

activitats pel seu assoliment. 

Seguiment dels alumnes en tot el seu horari escolar. 

Assumir la responsabilitat del seu grup classe en horari escolar. 

Actuar amb autonomia dins l'aula, en coherència respecte les 

directrius del propi cicle i de la PGC en el marc del PEC de l'escola. 

Avaluar l’alumnat de les seves matèries i emetre l’informe 

corresponent, així com proposar la repetició de qui es consideri necessari. 

Fer els informes d’avaluació de l’alumnat. 

Informar a la direcció i a l’equip, d’incidències o situacions que 

així ho requereixin. 

Mantenir les reunions i entrevistes regulars amb les famílies per 

informar-los del procés educatiu dels seus fills/es. 

Coordinar-se amb els altres mestres que intervinguin en el mateix grup, per a 

intercanviar informació pel seguiment de l’alumnat. 

Coordinar-se amb mestres especialistes i mestres de reforç. 

Elaborar, juntament amb els altres mestres i docents implicats, 

els Plans Individualitzats d’aquells alumnes del seu curs que ho requereixin. 

Preparar i fer les sortides, colònies i activitats pedagògiques de 

la classe, cicle i escola. 

Participar en comissions, tasques i gestió de l'escola. 

Coordinar amb l’EAP de zona i els diferents estaments l’atenció 

als alumnes amb NEE. 

Intercanviar amb els altres mestres, a l’inici del curs o quan sigui necessari, informació 

dels  alumnes. 

  

A.1.3. MESTRES ESPECIALISTES 

Als efectes d’aquest apartat tenen la consideració de mestres especialistes, el/la 

mestre/a d’educació física, de música, d’anglès i d’educació especial que poden 

compartir l’especialitat amb una tutoria. 

  

Funcions: 

Fer les programacions de la seva àrea d'acord amb el Currículum, PGC, PEC, i en 

relació amb la planificació de cada curs. 

Participar en el treball, reunió de cicle i de claustre. 
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Participar en les colònies, sortides i activitats pedagògiques (prioritzant aquelles que 

tenen més relació amb la seva matèria de treball, i les del seu cicle). 

Participar en les reunions d’avaluació. 

Avaluar l’alumnat de les seves matèries i emetre l’informe corresponent, així com 

proposar la repetició de qui considerin necessari. 

Col·laborar, juntament amb els docents implicats, en l’elaboració dels Plans 

Individualitzats d’aquells/es alumnes que ho requereixin des de la seva especialitat. 

Si així ho estableix el claustre encarregar-se de la tutoria del grup que es fixi. 

Respectar els acords aprovats pels diferents estaments de decisió. 

 

A.1.4. SUBSTITUCIONS 

Totes les situacions de baixes o indisposicions, cal comunicar-les amb anterioritat a les 

9:00 hores i a la direcció especificant de quina malaltia es tracta per fer les gestions 

oportunes amb Recursos Humans del departament i, al mateix temps, organitzar la 

substitució. 

Totes les absències per permisos i comissió de serveis han de ser informades i 

autoritzades per la direcció del centre. 

L'equip directiu és responsable d'assegurar les substitucions dels/les mestres i 

l’adequada atenció a l’alumnat. 

Quan es tracta de substitucions curtes (menys de tres dies) es cobriran les classes 

procurant mantenir la màxima normalitat. Es cobrirà amb personal proper a aquell cicle 

o classe, tenint en compte les característiques i necessitats de cada grup. 

Sempre que sigui possible preveure amb antelació aquesta circumstància, la persona 

afectada facilitarà l'organització de la seva substitució deixant preparades les activitats 

que caldrà fer a l’aula. 

Si un mestre està de baixa, quan en alguna reunió de l’escola (claustre, departament, 

cicle) es tracti un tema que li afecti de manera notòria se li farà saber per si vol 

participar en el debat i aportar el seu punt de vista. 

Si un/a mestre/a, en període d’avaluació, està de baixa, el substitut/a d’acord amb 

els/les mestres que intervinguin en el grup, es farà càrrec d’avaluar l’alumnat. 

En el cas d’absències breus, en relació a temes de funcionament ordinari, el claustre o 

el cicle prendrà les decisions que corresponguin. 

 

A.2. MONITORS 

Són els encarregats de l’atenció de l’alumnat en el temps no lectiu, durant el menjador, 

l'acollida i les activitats extraescolars. 

Els monitors de menjador pertanyen a una empresa contractada per l'ajuntament, que 

és qui gestiona el menjador escolar. El número de monitors que s'han de contractar el 

decideix l'ajuntament en funció del número d'alumnes i de les orientacions que dona el 

Departament d'Ensenyament. 

El monitor de l'acollida matinal pertany a una empresa contractada per l'ajuntament, 

que és qui gestiona aquest servei. 

Els monitors de les activitats extraescolars són contractats i coordinats per l’AMPA de 

l’escola. 

 

Funcions: 

Responsabilitzar-se del bon funcionament del servei d'acollida matinal. 

Resposabilitzar-se de l'espai de la biblioteca escolar i deixar-ho endreçat i en bones 

condicions. 
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Responsabilitzar-se del bon funcionament del menjador i esbarjo del migdia i activitats 

extraescolars. 

Organitzar el seu pla de treball. 

Fer informes diaris als alumnes de P3 que es queden a menjador, durant el primer 

trimestre. 

Fer informes trimestrals de l’alumnat del menjador. 

Establir un traspàs diari d’informacions rellevants amb els tutors. 

Notificar a la família, amb un full d’incidències, les informacions que es creguin 

necessàries (comportament, temes de salut…) 

Realitzar la vigilància de l’alumnat en el període de la seva competència i controlar la 

seva presència en els llocs que els correspon (aula, pati, menjador, etc.), així com la 

seva assistència a les activitats extraescolars. 

Dinamitzar jocs de lleure durant les estones que els alumnes estan al pati durant el 

menjador. 

En cas de malaltia o d’urgència mèdica d’un alumne, cal que els monitors de menjador 

truquin a les famílies per demanar-los la recollida del seu fill. (Si cal es trucarà al 112) 

  

 A.3. ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES 

L’acolliment de l’estudiant en pràctiques correspon a l’equip directiu i al seu tutor 

d’aula. 

Participarà en els claustres i reunions de cicle, mantenint el codi deontològic 

pertinent. En cap cas participarà en les reunions individuals amb les famílies i 

tampoc en les reunions d'avaluació. 

  

B. PERSONAL DE SERVEIS 

    B.1. PERSONAL DE CUINA 

La cuinera està contractada per l’Ajuntament, que es fa càrrec d'aquest servei. 

L’Ajuntament aporta els productes i organitza el menjador de l'escola. 

L'equip directiu, amb la comissió de menjador, fa el seguiment del servei, col·labora 

i assegura el bon funcionament del mateix. 

  

B.2. PERSONAL DE NETEJA 

L'Ajuntament contracta el servei de neteja a una empresa que se'n fa càrrec. La 

direcció fa el seguiment i vetlla per la seva correcta realització. Actualment es neteja 

1hora i mitja diària i abans de començar cada trimestre, es fa una neteja a fons. 
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TÍTOL TERCER: ASPECTES PEDAGÒGICS 

 

A. TREBALL DELS ALUMNES FORA DE L’ESCOLA 

L'alumnat, a més de les activitats de classe realitzarà, per encàrrec dels docents, 

algunes activitats a casa com a complement del seu treball escolar. Per acord del 

claustre, els deures de casa no acostumaran a ser feines que no s’acaben en horari 

escolar. Els deures són activitats específiques. 

L’objectiu fonamental és l’adquisició d’hàbits de treball, que els seran molt útils en el 

seu futur acadèmic. 

El Claustre de l’escola ha acordat que, a Primària, es posarà una activitat de Llengua i 

una activitat de Matemàtiques setmanal. Ocasionalment, també hi haurà tasques 

relacionades amb el projecte  que s'estigui estudiant (cerca d’informació…) i la lectura 

del llibre del Pla Lector. 

Les famílies seran informades en la reunió d’inici de cada curs. 

 

B. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

L’escola parteix de la premissa de la inclusió, de manera que tot l'alumnat ha de gaudir 

de les oportunitats apropiades en la seva formació i educació. 

 

Per a poder aconseguir-ho, es tenen en compte els agrupaments a l’hora d’establir les 

tutories (nombre d’alumnes, necessitats educatives del grup…). Els suports es fan dins 

l’aula sempre que sigui possible,  es fan tallers amb grups reduïts i amb alumnes de 

diferents edats. 

 

En el cas d’alumnes amb necessitats educatives específiques es disposa d’una sèrie de 

recursos (EAP, Serveis Socials, Mestre/a d’Educació Especial, Serveis Externs...) que 

es proporcionen a aquells que ho requereixen. Les famílies respectives seran 

oportunament informades i la seva opinió serà escoltada. En qualsevol cas, correspon a 

l’equip de mestres la distribució i aplicació dels recursos, tot i que es procurarà comptar 

amb l’acord de les famílies. 

Seguint el que estableix la normativa vigent, a tot l'alumnat que ho requereixi, i així sigui 

acordat per la “comissió d’atenció a la diversitat” (CAD), se li elaborarà un Pla 

Individualitzat (PI) en el qual es recolliran les adaptacions curriculars i els recursos que, 

en funció de les disponibilitats, se li facilitarà. 

Aquesta comissió elaborarà una llista provisional, en la seva reunió de final de curs, 

dels alumnes susceptibles a assistir a SEP (suport escolar personalitzat), dels alumnes 

que se'ls hi ha de fer un PI , que serà confirmada en la primera reunió del curs següent. 

 

C. AVALUACIÓ D’ALUMNES I PROMOCIÓ 

Es seguiran les directrius que, com a dret, es reconeixen a l'alumnat i a les seves 

famílies en la normativa vigent. 

Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

primària, Article 16 de promoció de l'alumnat. 

ORDRE ENS/164/2016, 14 de juny per la qual es determina el procediment i els 

documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària. 

Correspon a la comissió d’avaluació, a proposta del tutor, la decisió final sobre la 

possibilitat que un alumne romangui més d’un curs en el mateix nivell. 

 

D. ADSCRIPCIÓ DE TUTORIES 
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En el tercer trimestre de cada curs s'iniciaran les gestions per organitzar el proper. 

La nostra escola, al ser una escola rural, cada curs presenta una situació diferent 

respecte als grups. En funció del nombre d’alumnes que hi ha, els agrupaments han de 

canviar. 

Per tant, cada curs s’estableixen els criteris que convé tenir en compte: 

Quantitat d’alumnes per grup 

Necessitats educatives específiques 

Espais de l’escola 

Nombre de mestres 

Continuïtat del tutor/a durant el cicle 

 

E. SORTIDES, COLÒNIES I ACTIVITATS 

La planificació de les sortides i colònies es fa a l'inici de cada curs amb la previsió 

necessària per fer les reserves. 

Les activitats i sortides relacionades amb els projectes es programaran durant el curs 

escolar. 

Es farà un únic pagament de sortides i colònies durant el segon trimestre. Sempre que 

sigui convenient aquest pagament es pot fraccionar. 

El coordinador pedagògic, amb l'ajut de l'equip directiu farà les gestions d'organització 

general de les sortides i  de les colònies (reserva, informació als pares, pressupost, 

terminis de pagaments, transport, avís al menjador, relació de personal, etc...). 

Si aquestes activitats afecten tot el centre es comunicarà a la Inspecció 

d'Ensenyament. Si suposen l'alteració del calendari escolar, caldrà l'autorització prèvia 

del/la director/a general del Departament d’Ensenyament. 

A l'alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l'autorització escrita del 

pare, la mare o representants legals. Sense autorització escrita, l’alumne no podrà sortir 

del centre. Aquest full es donarà a principi de curs. 

Es demanarà a les famílies, els fills de les quals no assisteixen a les sortides, la 

justificació del motiu de la seva absència. Quan els alumnes no vinguin de colònies i hi 

vagi tota l'escola, els nens/es hauran de quedar-se a casa seva ja que la jornada 

escolar es traslladarà a la casa de colònies i l'escola romandrà tancada. 

És important planificar les activitats i sortides amb antelació, per tal que siguin 

aprovades pel Consell Escolar en el marc de la PGA, quedant així legalment cobertes 

totes les responsabilitats al respecte. 

El tutor o tutora, amb l'equip directiu, decidirà en cada cas, i un cop conegut el motiu 

de la no assistència del seu alumne a la sortida, si és convenient que el nen o nena es 

quedi a casa, o bé si és millor que vingui a l’escola a realitzar la tasca que li encomani, 

en el benentès que s’haurà d’incorporar en un grup classe que no és el seu. 

Per realitzar les sortides és necessari assegurar un nombre d'acompanyants que, com 

a mínim, contempli el que estipulen les disposicions vigents i ofereixi les condicions 

més òptimes de seguretat i control per realitzar l'activitat. Aquesta ràtio és fixada cada 

curs en les instruccions que publica el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya. 

L’equip directiu estableix les necessitats d'acompanyants i responsables per a realitzar 

les sortides i colònies assegurant el nombre d'acompanyants establert per la normativa 

legal. 

Quan en la ràtio d’acompanyants aparegui un nombre fraccionari, s’afegirà un 

acompanyant més. Entenem per a acompanyants aquelles persones, docents, 

monitoratge, voluntariat, etc., designades per l’escola i que tenen com a funcions, entre 
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d’altres, l’organització, el correcte desenvolupament de l’activitat i la cura de l'alumnat 

participant. 

L’equip de mestres és responsable dels aspectes organitzatius immediats (tria de 

tallers i activitats, contacte amb monitoratge de les cases, material, etc.). 

Cal informar amb previsió de la sortida al menjador. 

Les sortides sempre s’iniciaran i s’acabaran en el centre. De no ser així caldrà haver-

ho acordat en el cicle i informat a la direcció, que ho haurà d’autoritzar. 

Quan les sortides s’inicien i s’acaben en el centre, els pares no poden portar ni recollir 

els fills directament al lloc on té lloc l’activitat; si hi hagués una causa justificada, a 

criteri del  mestre tutor, s’haurà d’haver acordat amb anterioritat i informat a la direcció 

del centre. 

El claustre estudiarà i decidirà la participació en les colònies i en les sortides, a 

proposta dels cicles o dels mestres tutors, d’aquell alumnat que presentin unes 

especials dificultats o que la seva situació personal ho aconselli i no es disposi dels 

recursos per a garantir la seva seguretat, la dels altres i la correcta participació. El 

Consell Escolar serà informat. 

Les famílies seran informades per escrit abans de cada sortida. Els fulls informatius de 

les sortides els farà cada tutor. A més, a la pàgina web del centre, es publicarà una llista 

amb la previsió de calendari de totes les sortides. 

Sortides setmanals a l’entorn: 

◦A Educació Infantil es fa una sortida setmanal a l’entorn proper. Aquestes sortides són 

programades per la Comissió d’Entorn i Voluntariat, que és una comissió mixta de 

famílies i mestres. En aquestes sortides es comptarà, si cal, amb l’ajuda de pares i 

mares voluntaris; d’aquesta manera es garanteix sempre la ràtio acompanyants-

alumnes. 

◦A Educació Primària aquestes sortides a l’entorn proper s’aniran realitzant al llarg del 

curs dins del Taller d’Entorn. També s’organitzen des de la Comissió d’Entorn i 

Voluntariat i es compta, si cal, amb la col·laboració de pares/mares voluntaris. 

  

F. LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DE QUE ELS ALUMNES HAN DE DISPOSAR. 

Cada curs es paga una quota única de material durant el primer trimestre. Aquesta 

quota cobreix els següents materials: 

  

 Material fungible d’aula 

 Fotocòpies 

 Carpeta viatgera 

 Jocs i joguines 

 Materials didàctics i quaderns 

 Llibres socialitzats 

 Llibretes 

 Material didàctic 

 Contes i llibres de lectura 

  

Fora d’aquesta quota les famílies han de portar: 

 Una caixa de mocadors de paper 

 Un paquet de “tovalloletes” (només a educació infantil i CI) 

 Botes d’aigua i paravent que es queda a l’escola fins a final de curs 

 Esclops tous, sabatilles o semblants 

 Bata o camisa vella per fer plàstica 
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L’equip de mestres definirà cada curs el material de l'alumnat i els llibres de text i 

informarà a les famílies a la reunió d'inici de curs. 

Correspon a l’escola realitzar les gestions per a disposar de les ajudes que es puguin 

rebre. 

Correspon a l’escola contactar amb els subministradors d’aquests materials i gestionar 

la seva adquisició. 

En el “Programa de reutilització de llibres de text” participen els/les mestres en els 

aspectes de conscienciació dels alumnes per a la cura del material comú i en alguns 

aspectes de la gestió com és l’assignació, la recollida, la distribució, el control del 

correcte tracte, el control que els llibres estiguin folrats i adequadament identificats amb 

el símbol corresponent. 

 

El que té a veure amb la valoració final de l’estat dels llibres, la substitució i l’adquisició, 

així com el contacte, de qualsevol tipus, amb les famílies, és responsabilitat de l’escola. 

  

  G. INCORPORACIÓ DELS ALUMNES NOUS 

 

Alumnes nous de P3: 

◦Abans de la preinscripció, es convocarà una reunió informativa  sobre els trets 

d’identitat de l’escola, a càrrec de l’equip directiu. Es dóna la documentació informativa i 

la necessària per prescriure's.   

◦El mes de juny del curs anterior, també es convoca una  reunió amb l'objectiu de 

resoldre els dubtes que es puguin plantejar les famílies ja matriculades, a càrrec de 

l’equip directiu, el tutor i l’EAP. 

 El mes de setembre reunió informativa d’inici de curs amb tot l’equip de 

mestres. 

 El mes d’octubre, reunió informativa d’aula amb el tutor. 

 Pel que fa a l’adaptació, tot l'alumnat comença el mateix dia, els pares i 

mares que vulguin poden acompanyar els infants a l’aula l’estona que 

s’acordi amb el/la tutor/a i si es creu convenient es flexibilitzarà l’horari, 

sempre prioritzant el benestar de l’infant. 

 

Alumnes nous d’altres nivells  que s’incorporen al setembre. 

 Acollida de la família per part de l’equip directiu. En aquest moment se’ls 

hi dona la informació de l’escola i la documentació per fer la inscripció. 

 Visita a l’escola per part de l’equip directiu. 

 El mes de setembre, reunió informativa d’inici de curs amb tot l’equip de 

mestres el mes de setembre. 

 El mes d’octubre, reunió informativa d’aula amb el tutor. 

 

Alumnes nouvinguts durant el curs. 

 Acollida de la família per part de l’equip directiu. En aquest moment, se’ls 

hi dona la informació de l’escola i la documentació per fer la matrícula. 

 Visita a l’escola per part de l’equip directiu. 

 Adjudicació d’un/a company/a guia per a l’acompanyament de l’alumne/a 

durant la seva adaptació. 

 Si es creu convenient es demanarà la intervenció d’un servei de 

traducció que faciliti la comunicació amb la família. 

 Amb alumnes sense idioma de comunicació, es tindran en compte els 

suports (educació especial o altres) i materials d’alumnat nouvingut. 
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 Quan l’alumnat és nouvingut d’altres països s’especificarà al SAGA 

(programa informàtic del Departament d'Ensenyament). 

 En algunes àrees, com la de medi, s'oferirà la possibilitat de treballar a 

casa el que s’està fent a classe en la seva llengua materna. Demanar, 

però, que s’estudiï el vocabulari en català del que s’està treballant. 
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TÍTOL QUART – DRETS I DEURES DELS MEMBRES DE LA COMUNITAT ESCOLAR 

 

A. PARTICIPACIÓ 

 A.1. Comissions mixtes 

* Veure l'apartat C – 4 del Títol Primer. 

  

 A.2. Voluntariat. 

El voluntariat és una part molt important del nostre projecte educatiu, garanteix 

el bon funcionament de l'escola. Aquest voluntariat ajuda sovint a complimentar 

les ràtios per poder realitzar activitats que d'altra banda no es farien (sortides 

setmanals a l'entorn, tallers, xerrades, sofà de lectura,...). 

El voluntariat també  ajuda a fomentar un vincle entre família i escola. 

Es demana als voluntaris la confidencialitat del que passa a les estones on 

participen. 

Les fotografies durant l'activitat es faran amb la càmera de l'escola. En el cas 

que els/les voluntaris/es facin fotos amb els seus aparells, aquestes fotos seran 

propietat de l'escola i no es podran compartir a les xarxes socials, per tal de 

garantir el dret d'imatge dels alumnes. 

 A.3. Assemblees 

 A l'escola es celebren diferents tipus d'assemblees: 

D'aula – Tenen el dret i deure a participar-hi els alumnes del grup i el tutora. 

De tots els alumnes de l'escola – Tenen el dret i el deure a participar-hi tots els/les 

alumnes i mestres de l'escola. 

D'escola (comunitat educativa) – tenen el dret i el deure a participar-hi tots els pares, 

mares, tutors legals, mestres, representants de l'ajuntament i els alumnes que ho 

desitgin. 

 

    B. PRINCIPIS DEONTOLÒGICS 

Segons la Junta General del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i 

Lletres i en Ciències de Catalunya el 28 de setembre del 2011, ens acollim als 

següents principis: 

 

I. Compromís amb l’alumnat 

Atès el procés de desenvolupament personal en què es troben els destinataris 

de l’acció educativa, els/les docents tenen la responsabilitat de prestar una 

atenció permanent a la influència de les seves accions sobre els educands, ja 

que solen servir de pautes de conducta. Això implica que la seva actuació s’ha 

de guiar pels principis de responsabilitat i exemplaritat. 

 

La infància i l’adolescència són etapes decisives en la formació de la 

personalitat. I perquè aquesta formació s’assoleixi plenament, cal que els 

docents es guiïn pels principis del respecte i l’empatia com a condició per 

propiciar els sentiments de seguretat i autonomia en els educands.  

 

Els/les docents han de vetllar per l’establiment d’un clima de respecte mutu, 

perquè és essencial per aconseguir la interacció positiva entre companys i la 

seguretat que requereix tot procés d’aprenentatge. Alhora, han de procurar 

despertar la il·lusió pel saber, l’autoestima i la predisposició a l’esforç, utilitzant 

les estratègies docents més idònies que permetin mantenir la motivació de 

l’alumnat. 
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En conseqüència, els/les docents han de considerar com un deure professional: 

 

Contribuir activament a l’exercici efectiu del principi constitucional del dret a l’educació 

per part de l’alumnat. 

Establir amb l’alumnat una relació de confiança, comprensiva i exigent alhora, que 

positivitzi les errades i valori els encerts, que fomenti l’autoestima i motivi a progressar 

en el terreny acadèmic i en el personal, i que ajudi a adquirir autonomia en la gestió i el 

desenvolupament dels aprenentatges. 

Respectar els diferents ritmes d’aprenentatge de l'alumnat; dosificar la correcció, evitar 

ironies i sarcasmes públics, i defugir les sancions col·lectives. 

Valorar el treball de l’alumnat amb equanimitat i justícia, ponderant degudament el 

context social en què aquest es du a terme i, quan les circumstàncies ho requereixin, 

promoure la igualtat d’oportunitats educatives aplicant mesures específiques. 

Estimular la curiositat intel·lectual de l'alumnat i capacitar-los per plantejar-se noves 

preguntes, organitzant el seu treball com una activitat creativa i projectada cap al futur 

Rebutjar qualsevol forma de segregació o discriminació per raons d’ètnia, d’origen 

familiar o social, de gènere o qualsevol altra. 

No adoctrinar l’alumnat, fomentar el desenvolupament d’un judici crític sobre la realitat 

i ells mateixos, i promoure la recerca de la veritat com a principi rector del saber. 

Adoptar totes les mesures necessàries per salvaguardar la llibertat, la dignitat i la 

seguretat física, psicològica i emocional de l’alumnat. 

Atendre i canalitzar adequadament les reclamacions legítimes de l’alumnat a través de 

l’exercici de la docència i de la funció tutorial. 

Guardar el secret professional de les dades personals de l’alumnat de què es disposi 

en l’exercici professional de la docència. 

 

II. Compromís amb la professió 

La professió docent s’exerceix d’acord amb valors nuclears, com ara el respecte 

als altres, el foment de la dignitat i l’autoestima, l’esforç per accedir a la veritat 

amb racionalitat científica, la promoció d’aprenentatges que facilitin l’autonomia 

personal, la preservació del bon nom de la professió, i la pràctica docent entesa 

com a servei. 

 

Els docents exerceixen la professió des de l’autonomia, el respecte mutu i la 

col·laboració amb el conjunt d’agents que intervenen en la vida del centre; han 

de mantenir-se oberts al control social dels resultats i a l’avaluació de l’impacte 

del seu treball. 

 

La professió docent s’exerceix des de l’autonomia moral i intel·lectual que 

s’expressa en un treball responsable. L’autonomia científica i didàctica del 

docent és un principi orientador de la seva conducta professional. 

 

En conseqüència, és obligació dels docents: 

 

Exercir amb professionalitat l’ensenyament en l’àmbit docent que correspongui, 

actuant amb autonomia i atenent a les necessitats de desenvolupament de l’alumnat, a 

la normativa establerta i als projectes educatius del centre en què es du a terme la 

tasca docent. 

Assumir la responsabilitat pròpia en aquells àmbits d’actuació que són competència 
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professional dels/les docents. 

Col·laborar en la millora de l’educació, aportant-hi responsablement la pròpia 

competència professional, i participar activament en tots els processos de consulta que 

vulguin promoure la qualitat de l’ensenyament. 

Posar els seus coneixements a l’abast de la comunitat educativa i contribuir a la 

formació inicial del professorat novell, d’acord amb les necessitats existents i les seves 

possibilitats. 

Participar en l’elaboració del projecte educatiu del centre, respectar-lo i afavorir-ne la 

implantació, sens perjudici de l’exercici de la llibertat de càtedra. 

Exercir amb dedicació les responsabilitats directives o d’un altre tipus que es 

desenvolupin, si és el cas, mantenint canals oberts de consulta i debat i actuant com a 

model de conducta davant els companys. 

Respectar i fer respectar les normes de funcionament del centre i col·laborar en tot 

moment amb els seus òrgans de govern, els departaments didàctics, els serveis 

d’orientació psicopedagògica, les tutories i qualsevol altres serveis de la institució. 

Tractar amb respecte i consideració els col·legues; fomentar el treball en equip i 

afavorir un bon clima en el lloc de treball, abstenint-se d’interferir en la feina dels altres. 

Vetllar pel bon estat de manteniment i neteja de materials i instal·lacions, inculcant en 

els alumnes el respecte als béns comuns i públics. 

Vetllar per la dignificació social de la professió, la seva independència i autonomia, i 

defensar i fer respectar els drets que li corresponen. 

Guardar el secret professional pel que fa a les dades personals dels companys de què 

es disposi en l’exercici de càrrecs de responsabilitat. 

  III. Compromís amb el coneixement 

Els docents ensenyen una matèria que han de conèixer rigorosament, la qual se 

sustenta en l’experiència i la història. Ensenyen a persones de diverses edats i 

de condicions diferents. Han de treballar en equips docents, i participar en 

processos i projectes d’innovació i recerca educativa. 

 

És tasca dels docents seleccionar els continguts que més s’ajustin a la 

necessària seqüenciació dels coneixements escolars, d’acord amb els diversos 

nivells educatius, així com discernir, elaborar i oferir una informació actualitzada 

de la seva especialitat, que sigui veraç i comprensible en relació a la matèria 

que ensenyen. Els cal, doncs, estar al dia per millorar la seva pràctica 

professional, i capacitar-se també per dur a terme la seva tasca. 

 

D’aquest compromís del professorat amb el coneixement es deriven diversos deures: 

Assumir l’obligació de conèixer metodologies variades i estar al corrent dels avenços i 

novetats didàctiques de la seva disciplina. 

Assumir l’obligació d’adoptar com a guia de conducta el principi de formació 

permanent, atesos els constants avenços de la ciència, les noves tecnologies i la 

realitat social. 

Adquirir i aplicar coneixements d’altres disciplines quan aquestes aportin nous punts 

de vista que puguin millorar la pertinència i la qualitat del conjunt del currículum. 

Desenvolupar un exercici professional que demostri uns alts nivells de competència i 

un bon domini de l’especialitat que ensenyen, i procurar adquirir, a més, els 

coneixements que els permetin una millor interacció amb l'alumnat, prioritzant les 

finalitats formatives. 

Aplicar en tot moment el rigor conceptual i la prudència per tal de no donar per 
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definitives teories i postulats que els avenços de la ciència poden posar en qüestió.  

Expressar i comunicar el que saben, sense dogmatismes i amb respecte al dret de la 

societat i de l’alumnat a rebre una informació veraç i contrastada. 

Reconèixer que els/les alumnes tenen coneixements i valors que provenen de les 

seves famílies o grups socials, i que aquests coneixements i valors han de ser 

considerats amb respecte perquè condicionen i enriqueixen els aprenentatges a l’aula. 

 

IV. Compromís amb la societat 

L’educació adquireix tot el seu sentit com a servei a la societat a través de la 

formació de ciutadans responsables, amb el bagatge cultural necessari per 

entendre el temps, el país i el món on viuen. 

 

La professionalitat dels equips docents constitueix una realitat dinàmica que cal 

anar adaptant a les exigències de la societat en cada situació històrica, als 

coneixements que vagin sorgint en un moment social i històric i a les noves 

exigències de l’educació. 

 

Els docents es relacionen amb els pares i mares dels alumnes. En l’acció 

educativa cal prestar una especial atenció a la col·laboració amb la resta dels 

agents educatius i socials de la comunitat educativa. La cooperació i 

complementació entre tots ells, des del diàleg i la negociació, és imprescindible 

per a la creació d’entorns favorables a l’educació. 

 

En conseqüència, són deures dels les docents: 

Assumir i complir els deures de ciutadania, actuant amb lleialtat a la societat i a les 

institucions, en el marc de la normativa vigent. 

Vetllar perquè tothom tingui cura de les instal·lacions de l'escola. 

Desenvolupar una actuació docent d’acord amb els valors que afecten la convivència 

en societat, com ara llibertat, justícia, igualtat, pluralisme, tolerància, comprensió, 

cooperació, respecte i sentit crític. 

Promoure el coneixement de la cultura i la llengua pròpia, i fomentar el respecte a la 

dels altres, especialment les de les minories ètniques i culturals presents a l’escola. 

Afavorir la participació en la vida del centre i la reflexió sobre els valors que 

fonamenten la convivència. 

Respectar els drets de les famílies i als tutors legals pel que fa a l’educació dels seus 

fills, harmonitzant-los amb l’exercici de l’autoritat docent i amb el compliment dels 

projectes educatius adoptats. 

Afavorir la cooperació entre les famílies i el professorat, compartint la responsabilitat 

educativa en els temes que afecten ambdues parts i propiciant una relació de confiança 

que promogui la participació a través dels corresponents òrgans i associacions. 

Proporcionar a les famílies i als tutors informació sobre el procés educatiu dels seus 

fills, el grau de consecució dels objectius proposats i les eventuals dificultats que es 

detectin, així com l’orientació adequada a aquestes circumstàncies. 

Respectar les famílies de l’alumnat i vetllar perquè l’existència d’identitats i referents 

culturals diferenciats no esdevingui un obstacle per a la convivència i la col·laboració. 

Respectar les conviccions ètiques, morals i religioses de l’alumnat i de les seves 

famílies, evitant, però, pràctiques que vagin contra la legítima llibertat ideològica o 

religiosa de la resta dels agents que intervenen en l’acció educativa. 

Informar sobre violacions dels drets humans, maltractaments i altres formes de 

violència de què tinguin coneixement en l’exercici de la professió. 
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Respectar la confidencialitat de les informacions que, en l’exercici de les seves 

funcions, li han estat proporcionades per les famílies o tutors legals. 

 

 C. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

 

La carta de compromís educatiu és un document que situa, facilita i afavoreix la 

cooperació entre les accions educatives de les famílies i les del centre educatiu. 

Hi queden recollits els drets i deures d'ambdues parts. Es signa quan els 

alumnes es matriculen a P3. 

 

 D. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Tots els membres de la comunitat escolar gaudeixen dels drets i dels deures 

contemplats en la “Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal” 

(LOPD). 

http://apdcat.gencat.cat/ca/autoritat/autoritats_proteccio_dades/ 

 

Protecció de dades i confidencialitat: mestres, logopedes, personal d’administració i 

serveis, monitoratge, i la resta de personal que desenvolupa la seva feina a l’escola, 

estan obligats a respectar tot allò relacionat amb els drets de totes les persones quant a 

la protecció de les seves dades personals que es puguin obtenir en el 

desenvolupament de la feina, per qualsevol mitjà o que puguin arribar per qualsevol 

canal. 

Igualment, els pares, mares o tutors/es legals dels/de les alumnes que són membres 

dels diferents òrgans de participació de l’escola, també han de respectar la 

confidencialitat de les informacions de caràcter personal de les que puguin tenir 

coneixement per motiu de la seva funció representativa. 

En els comunicats, escrits i documents de l’escola, en referir-se als alumnes es farà 

amb indicació de les inicials. 

Es garantirà la confidencialitat quan calgui que hi consti el nom. 

Quan les famílies vinguin a matricular a l'alumne signaran la carta de compromís que 

serà vàlida durant tota l'escolarització en el centre. 

     E. PERSONAL DOCENT 

 

E.1. ELS DRETS I DEURES DELS MESTRES EN L'EXERCICI  DE LA 

FUNCIÓ DOCENT 

 

Segons la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. En el capítol IV, article 28. 

Exercici de la funció docent: 

 1.  Els mestres i els professors són els professionals que  exerceixen la 

responsabilitat principal del procés educatiu i  l'autoritat  que se’n desprèn. 

Aquesta responsabilitat, en el  marc definit per l’article 104, inclou la transmissió 

de  coneixements, destreses i valors. 

 2. L’Administració educativa i els titulars dels centres han de  promoure els 

instruments i les condicions adequats per al  perfeccionament, la promoció i el 

desenvolupament  professionals  del professorat. 

 3. El professorat ocupa la posició preeminent en l’exercici de les  seves 

funcions docents, en què gaudeix d’autonomia, dins els    límits que determina la 

legislació i en el marc del projecte  educatiu. 

  

http://apdcat.gencat.cat/ca/autoritat/autoritats_proteccio_dades/
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 Article 29. Drets i deures dels mestres i els professors en  l’exercici de la funció 

docent: 

 1. Els mestres i els professors, en l’exercici de llurs funcions 

 docents, tenen els drets específics següents: 

 a) Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa  referència 

l’article 104, en el marc del projecte educatiu del  centre. 

 b) Accedir a la promoció professional. 

 c) Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació  docent. 

 2. Els mestres i els professors, en l’exercici de llurs funcions  docents, 

tenen els deures específics següents: 

    a) Exercir la funció docent d’acord amb els principis, els    valors, 

els objectius i els continguts del projecte educatiu. 

    b)Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en   un 

clima de respecte, tolerància, participació i llibertat que   fomenti entre els 

alumnes els valors propis d’una societat   democràtica. 

   c)Mantenir-se professionalment al dia i participar en les   

 activitats formatives necessàries per a la millora contínua   de la pràctica 

docent.   

 

     F. PERSONAL DE SERVEIS 

         F.1 CUINERA 

Guardarà la confidencialitat de tota la informació de l'alumnat i de l'escola a la que 

pugui tenir accés. 

Seguirà el document de protocol creat pel titular del servei que consensuarà amb grup 

de treball del menjador. 

F.2. SERVEI DE NETEJA 

Guardarà la confidencialitat de tota la informació de l'alumnat i de l'escola a la que 

pugui tenir accés. 

Respectarà l'ordre establert pel personal docent de l'escola. 

    G. MONITORATGE 

Guardarà la confidencialitat de tota la informació de l'alumnat i de l'escola a la que 

pugui tenir accés. 

Seguirà el document de protocol creat pel titular del servei i consensuat amb grup de 

treball del menjador. 

 

     H. ALUMNES 

H.1. DRETS I DEURES DELS ALUMNES 

 Segons el decret 279/2006, de 4 de juliol, els drets i deures de  l’alumnat són: 

    Drets dels alumnes 

Dret a la formació 

Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar 

Dret al respecte de les pròpies conviccions 

Dret a la integritat i la dignitat personal 

Dret de participació 

Dret de reunió i associació 

Dret d'informació 

Dret a la llibertat d'expressió 

Dret a l'orientació escolar, formativa i professional 

Dret a la igualtat d'oportunitats 
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Dret a la protecció social 

Dret a la protecció dels drets de l'alumnat 

 

Deures dels alumnes 

Deure de respecte als altres 

Deure d'estudi 

Deure de respectar les normes de convivència 

Deure a respectar totes les instal·lacions. 

 

H.2. PARTICIPACIÓ 

Participació en les diferents activitats de la vida escolar. 

Participació en el seu procés d'aprenentatge. 

 

I. PARES I MARES DELS ALUMNES 

I.1. DRETS I DEURES DELS PARES I MARES DE L'ALUMNAT 

Segons la LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació 

 Participació de les famílies en el procés educatiu 

Les mares, els pares o els tutors dels alumnes, a més dels       altres drets que els 

reconeix la legislació vigent en matèria d'educació, tenen dret a rebre informació sobre: 

  - El projecte educatiu. 

  - El caràcter propi del centre. 

   - Els serveis que ofereix el centre i les característiques que  

    té. 

La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilització que comporta per a les 

famílies. 

Les normes d'organització i funcionament del centre. 

  - Les activitats complementàries, si n'hi ha, les activitats     

extraescolars i els serveis que s'ofereixen, el caràcter     voluntari que 

aquestes activitats i serveis tenen per a     les famílies, l'aportació econòmica 

que, si escau, els      comporta i la resta d'informació rellevant relativa a les 

      activitats i els serveis oferts. 

  - La programació general anual del centre. 

  - Les beques i els ajuts a l'estudi. 

Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret a 

rebre informació sobre l'evolució educativa de llurs fills. Amb aquesta finalitat, el 

Departament ha de preveure els mitjans necessaris perquè els centres, el professorat i 

altres professionals puguin oferir assessorament i atenció adequada a les famílies, en 

particular per mitjà de la tutoria. 

Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el 

caràcter propi del centre, el dret i el deure de participar activament en l'educació de llurs 

fills, el deure de contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat 

escolar i el dret de participar en la vida del centre per mitjà del consell escolar i dels 

altres instruments de què es dotin els centres en exercici de llur autonomia. 
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El Govern de Catalunya ha de promoure, en el marc de les seves competències, les 

mesures adequades per a facilitar l'assistència de mares i pares a les reunions de 

tutoria i l'assistència de llurs representants als consells escolars i als altres òrgans de 

representació en què participin. 

Associacions de mares i pares d'alumnes 

Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre poden constituir 

associacions, que es regeixen per les lleis reguladores del dret a l'educació, per les 

normes reguladores del dret d'associació, per les disposicions establertes per aquesta 

llei i les normes de desplegament i pels estatuts de l'associació. 

Les associacions de mares i pares d'alumnes tenen per finalitat essencial facilitar la 

participació de les mares i els pares en les activitats del centre, a més de les 

establertes per la normativa vigent i les que determinin els estatuts de  dites 

associacions. 

El Govern ha d'establir el procediment per a la participació de les associacions de 

mares i pares d'alumnes més representatives en els òrgans col·legiats dels centres 

públics i dels centres privats sostinguts amb fons públics. En el cas dels centres privats 

no sostinguts amb fons públics, aquesta regulació correspon a les normes 

d'organització i funcionament de cada centre. 

Les associacions, federacions i confederacions de mares i pares d'alumnes que tenen 

la seu a Catalunya o hi desenvolupen majoritàriament l'activitat, si estan inscrites en el 

registre corresponent, poden ésser declarades d'utilitat pública. 

 

El Govern ha de potenciar i facilitar la representació institucional de les federacions i 

confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes. 

 

J. PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

Els moments de comunicació són: 

Matriculació de l'alumnat. 

Reunió informativa d'inici de curs. 

Assemblees de tota la comunitat educativa. 

Reunió d'aula de famílies amb els tutors/es. 

Entrevista amb les famílies (mínim una per curs). 

Informe a les famílies. A Educació Infantil s'entreguen dos informes per curs. A 

Educació Primària un per cada trimestre. L'informe de final de curs es dóna en mà a les 

famílies i es comenta. 

Carpeta viatgera /Agenda. Objectius: 

◦Fomentar i facilitar la relació i la comunicació entre l’escola i la família. 

◦Fomentar una responsabilitat compartida de l’ús de l’agenda. 

◦Col·laborar amb l’alumne per l’adquisició d’hàbits d’estudi a casa. 

Informacions a través del correu electrònic. 

Blocs de l'escola. 

 

 K. ABSENTISME ESCOLAR 

El deure de les famílies és que els seus fills assisteixin, cada dia, a l’escola. Poden 

haver-hi algunes causes que no ho facin possible. La més comuna és estar malalt 

temporalment, que s’hagi d’anar al metge. En aquests casos, els pares han de 
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comunicar-ho al centre (trucada telefònica, correu electrònic o agenda), justificant la 

seva absència. 

Quan els pares no presenten un justificant, es tracta d’una falta injustificada. 

Quan els pares presenten un justificant, normalment, l’absència és justificada. 

(L’expressió “normalment” inclou la majoria de casos que es presenten a l'escola. Ara 

bé, hi ha determinades situacions en què caldrà que la directora decideixi la justificació 

o no de l’absència  de l'alumne. 

Quan es detecta un cas d'absentisme escolar (reiterades faltes injustificades), el centre 

educatiu es posarà en contacte amb la família per informar-los de la situació i recordar-

los l'obligació de vetllar per l'escolarització correcta dels fills. 

Si d'aquestes actuacions no en resulta la rectificació del comportament absentista, la 

directora del centre educatiu ha de comunicar, per escrit, la situació d'absentisme als 

serveis socials del municipi. D'aquesta comunicació, n'ha de quedar una còpia arxivada 

al centre, a disposició de la Inspecció d'Educació. 

Si aquestes actuacions no han resolt de manera efectiva la situació d'absentisme, la 

directora del centre educatiu n'informarà el director dels serveis territorials, per tal que, 

si s'escau, ho posi en coneixement de la Direcció General d'Atenció a la Infància i 

l'Adolescència (DGAIA) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Si hi ha alumnes il·localitzables que consten com a matriculats al centre educatiu, amb 

les famílies dels quals tampoc no es pot contactar, la directora del centre educatiu 

n'informarà el director  dels serveis territorials, per comprovar un possible canvi de 

matrícula no notificat i determinar, si escau, donar de baixa d'ofici l'alumne. La directora 

del centre ha d'informar també els serveis socials perquè facin les actuacions 

oportunes.  
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TÍTOL CINQUÈ: DE LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR 

La convivència escolar està regulada per allò que estableix el capítol V de la LEC de 

12/2009, del 10 de juliol i els articles 23, 24 i 25 del decret 102/2010, de 3 d’agost. 

A. CONVIVÈNCIA 

L'aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu. Tots 

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

deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de 

l'activitat del centre. 

El centre aposta per una conscienciació de tota la comunitat escolar per aconseguir una 

convivència pacífica. 

Correspon a la direcció i al professorat el control i l'aplicació de les normes de 

convivència. 

Les famílies s'han de comprometre a cooperar de manera efectiva en l'orientació, 

l'estímul i, quan calgui, l'esmena de l'actitud i la conducta dels alumnes en el centre 

educatiu. 

Les mesures que es prenen a l'escola són, sempre que es pugui, de caire constructiu i 

no sancionador. Es parteix de les necessitats, dificultats, incidents... que sorgeixen en 

el dia a dia escolar i fer participar a l'alumnat i mestres en l'elaboració de mesures de 

convivència. La via per gestionar-ho seran les assemblees, les tutories, els cicles, i els 

claustres. 

 

 A.1. NORMES DE CONVIVÈNCIA 

 Aspectes generals 

El to de veu ha de ser moderat en tots els espais escolars. 

Dins l'edifici s'ha de caminar amb calma. 

L'escola ha d'estar neta i endreçada i ha de ser acollidora, necessitant per aquest 

motiu una col·laboració de tothom. S'ha de conscienciar i responsabilitzar l'alumnat 

sobre la necessitat de la seva participació en la conservació del centre: llençant els 

papers i les deixalles a la paperera indicada, respectant el material, el mobiliari i les 

dependències, conservant nets els sanitaris i educant l'estalvi. 

Entre canvis de classe els/les alumnes han d'anar a l’aula que els toqui sense fer soroll 

ni córrer. 

En hores de pati els nens/es només entraran a dins l’escola per causes justificades i 

amb permís. 

L'alumnat no pot estar sol a l'aula ni a qualsevol espai de l'escola. 

Els mestres fomentaran la conservació i bon ús del material i de tota l'escola en 

general. 

L'alumnat del centre té l'obligació de respectar i complir les instruccions que els hi 

donen els i les mestres i el personal no docent. Tothom contribueix a la seva educació. 

L'alumnat seguirà les orientacions de l'equip de mestres respecte el seu aprenentatge. 

Les normes de convivència fora de les ja establertes anteriorment, es pactaran a 

principi de curs en assemblea d’aula juntament amb les seves conseqüències. Al llarg 

del curs i segons convingui es podran afegir noves normes i conseqüències pactades 

en assemblea de classe o d’escola. 

 A l' escola té molta importància el treball d’educació emocional  per 

promocionar la convivència i prevenir els conflictes i també  per oferir eines de 

resolució de conflictes al nostre alumnat. 

  

 A.2. MESURES DE PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA 
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La millora de la convivència escolar és un dels elements essencials de 

qualsevol projecte educatiu orientat cap a la construcció de la Cultura de la Pau. 

Aquest projecte exigeix un diagnòstic i un conjunt coordinat d’actuacions que 

optimitzin l’ambient socioeducatiu del centre, basat fonamentalment, en el clima 

escolar, en les pràctiques educatives i en la forma de resoldre els conflictes. 

 El conjunt d’estratègies i pautes d’actuació adreçades a la  comunitat educativa 

per fomentar la convivència escolar i  prevenir les conductes contràries a la 

convivència seran: 

Aula: Acció Tutorial, Assemblea d’aula, Racó de la PePa (de Pensar i Parlar), Decideix, 

Parlem-ne, Sigues tu, Protagonista de la setmana, Carta del mes, altres activitats 

d’educació emocional. 

Centre: Assemblea d’escola, Educació emocional amb cavalls. 

Entorn: Comissions mixtes de mestres i pares, Assemblees  de Famílies i Docents, 

Consell Escolar, reunions i entrevistes... 

 

A.3. PROTOCOLS PER A LA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA 

Són els protocols elaborats pel Departament d'Ensenyament que es poden trobar a: 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivència/recursos/resconflictes 

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals 

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d'odi i 

discriminació 

 Protocol d'actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o 

comissió d'una infracció penal 

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament entre 

iguals 

 Protocol de detecció i intervenció en cas de conflicte greu amb l'alumnat 

 Protocol de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de 

maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu 

 

B. MEDIACIÓ ESCOLAR i RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. 

La mediació escolar està regulada per allò que estableix el capítol V de la LEC 

de 12/2009, del 10 de juliol en l'Article 32: 

La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que es 

puguin produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts en 

conflicte perquè puguin arribar per si mateixes a un acord satisfactori. 

El Departament ha d'establir les normes reguladores del procediment de mediació, que 

han de definir les característiques del procediment i els supòsits bàsics en què és 

procedent d'aplicar-lo. 

 La mediació contribueix a regular la convivència en el centre 

 desenvolupant actituds i habilitats relacionals positives,  prevenint la 

violència, intervenint constructivament enfront dels  conflictes i propiciant la reparació 

responsable i la reconciliació  entre persones que passen molt de temps juntes. De 

retruc, la  millora en el clima del centre incideix positivament en la resta 

 d’activitats educatives. 

 

 B.1. QUÈ ENTENEM PER MEDIACIÓ ESCOLAR: 

La mediació escolar té per objectiu educar la convivència. 

Es basa en el diàleg, la cooperació i la responsabilitat de cada persona en el 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes
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manteniment d’un clima pacífic. 

Accepta les diferències, no intenta canviar a les persones, ni les seves idees. Tan sols 

contribueix a evitar enfrontaments inútils i a crear consens. 

Parteix del fet que quan es produeix un conflicte no es tracta de “jo” o “tu”, sinó de “jo” i 

“tu”, és a dir, “nosaltres”. 

Els processos de mediació resulten especialment efectius a l’hora de regular els 

conflictes que es produeixen entre persones que mantenen una relació quotidiana. 

Quan en un conflicte, la decisió final comporta que una persona “guanyi” i l’altra “perdi” 

no es pot dir mai que s’ha “solucionat” el conflicte. 

La mediació suposa una aportació a la cultura del diàleg, el consens i la pau en 

contrast a la cultura dominant del litigi, la controvèrsia i la guerra. Es dirigeix al conjunt 

de la comunitat educativa: alumnat, professorat, famílies i personal de serveis i 

d’administració. 

La mediació no s’aplica quan el conflicte requereix intervenció terapèutica o legal. 

 

B.2. MECANISMES I FÓRMULES PER A LA PROMOCIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE 

CONFLICTES: 

Davant d’un conflicte primer es prova de resoldre entre els alumnes implicats 

(Racó de la Pepa, Parlem-ne, Assemblea d’aula) amb la mediació del tutor o 

tutors (si són alumnes de diferents grups). Si no es pot resoldre amb les eines 

esmentades, es decideix si és convenient tractar-ho a l’assemblea d’escola o bé 

mediar-ho des de direcció. 

 Quan les famílies necessitin resoldre algun tema relatiu als seus  fills, primer 

s’adreçaran al tutor i es valorarà si cal la  intervenció  de l’equip directiu. 

 

 

C.RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT. CONDUCTES  GREUMENT 

PERJUDICIALS A LA CONVIVÈNCIA EN EL  CENTRE 

C.1. RÈGIM DISCIPLINARI DE L'ALUMNAT. 

 Tots els alumnes tenen el dret i el deure de desenvolupar les  seves 

aptituds personals i d’aprofitar l’ensenyament que els  ofereix l’escola, a fi 

d’aconseguir una sòlida preparació humana  i acadèmica. 

 Les conductes contràries a l’ambient de treball i respecte mutu  poden ser 

considerades com a faltes lleus, greus o fins i tot molt  greus. 

 Totes aquelles actituds i accions que alterin el normal  desenvolupament de 

l’activitat acadèmica, podran ser  sancionades pel professorat. 

 Les faltes tenen un mateix valor tant si es produeixen dins o   fora de l’aula. 

C.2. CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA. 

 Els conflictes lleus són el conjunt de conductes contràries a les  normes de 

convivència del centre, totes aquelles interaccions  que malgrat no estar tipificades a 

les NOFC són font de malestar  o dificulten el dia a dia. Es tracta, majoritàriament, 

de situacions  de conflicte interpersonal que, amb la formació i les eines  adients, els 

nens i nenes poden solucionar per si mateixos. 

 La mediació escolar permet abordar la gran majoria de conflictes  que sorgeixen 

en el dia a dia del centre, especialment quan  aquests conflictes es produeixen 

entre alumnes i no responen a  situacions regulades per la normativa. Per això, la 

mediació  complementa la gestió de conflictes. 
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IRREGULARITATS 

MESURES 

CORRECTORES 

PERSONA 

COMPETENT 

INFORMACIÓ A 

LES FAMÍLIES 

-Els actes 

d’indisciplina i les 

injúries o les 

ofenses contra els 

membres de la 

comunitat escolar. 

-Els actes 

injustificats que 

alterin el 

desenvolupament 

normal de les 

activitats del 

centre (interrompre 

a les classes...). 

-El deteriorament, 

causat 

intencionadament 

de les 

dependències del 

centre, o del 

material d’aquest o 

de la comunitat 

escolar i del 

material socialitzat. 

-La no realització 

de les tasques 

encomanades pel 

professorat i 

monitoratge. 

-La manca de 

normes elementals 

d’higiene i 

d’educació. 

-L’assistència a 

classe sense el 

material necessari, 

sense justificació. 

-Actes puntuals 

injustificats que 

alterin el 

desenvolupament 

normal de les 

activitats del 

centre (portar jocs 

electrònics, 

Aquestes mesures 

correctores 

s’aplicaran  segons el 

tipus d’irregularitat,  la 

gravetat de la 

irregularitat i/o 

reincidència del fet: 

1. Amonestació oral. 

2. Privació del temps 

d’esbarjo o de 

l’activitat extraescolar 

corresponent, sota la 

tutela del mestre o 

monitor de l’àrea 

distorsionada. 

3. Realització de 

tasques educadores 

per l’alumne. 

4. Reparació 

econòmica dels 

danys causats al 

material del centre, o 

d’un altre membre de 

la comunitat 

educativa, quan ha 

estat intencionat. 

5. Suspensió del dret 

de participar en 

activitats 

extraescolars o 

sortides o serveis del 

centre. 

6. Canvi de grup o 

classe de l’alumne. 

7. Suspensió del dret 

d’assistència a 

determinades 

classes. L’alumne 

haurà de romandre al 

centre fent els treballs 

acadèmics que se li 

encomanin. 

8. Compareixença 

davant de l’Equip 

Directiu. 

-Mesures 

correctores 1, 2, 3 i 

8. 

Tutor/a o mestre/a 

especialista del 

centre, escoltat 

l’alumne/a. 

-Mesures 

correctores 3, 4, 5, 

6 i 7. 

Direcció del centre 

a proposta del 

mestre/a, escoltat 

l’alumne i deixant 

constància escrita 

del fet i les mesures 

correctores 

aplicades. 

Depenent del 

tipus 

d’irregularitat, de 

la seva gravetat 

i/o de la 

reincidència del 

fet, es valorarà 

informar a través 

de: 

Agenda(tutor) 

Trucada 

telefònica i/o 

correu electrònic 

(tutora i/o 

direcció) 

Entrevista amb 

tutor/a i/o 

direcció. 
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mòbils...). 

 

-Les faltes 

injustificades de 

puntualitat. 

 

 

 

 

 

 

 La reiteració de   

faltes puntualitat de 

manera injustificada, 

des de Direcció 

s’enviarà un escrit a 

la família. I si la 

direcció ho troba 

pertinent ho posarà 

en coneixement dels 

Serveis Socials i de 

Inspecció Educativa. 

 

 

 

C.3 CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS A LA CONVIVÈNCIA DEL CENTRE. 

Els conflictes greus són aquelles situacions de violència verbal o física que 

perjudiquen notablement la convivència en el centre, perquè generen 

sentiments d’indefensió, d'inseguretat i d'angoixa en els membres de la 

comunitat educativa. 

Quan es produeixi una situació d'aquestes característiques, es valorarà 

conjuntament amb l'equip de mestres: el tutor, els especialistes i l'equip directiu. 

En última instància, es presentarà al Consell Escolar, que és l'òrgan que 

prendria la mesura correctora pertinent. 

 Els conflictes greus són aquelles conductes tipificades en l’article 37 de  la Llei 

12/2009, del 10 de juliol, d’educació; entre d’altres, indisciplina,  injúries, amenaces, 

agressions i vexacions personals, danys materials  i patrimonials, alteració injustificada 

i greu de les activitats del centre,  possessió de mitjans o substàncies perjudicials per 

a la salut, etc.  Aquestes conductes s’han de considerar especialment greus quan 

 impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o  qualsevol 

altra condició personal o social dels afectats. 

Les normes d’organització i funcionament del centre, tal com indica l’article 24 

del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, han 

d’establir les mesures correctores i sancionadores que s’aplicaran davant les 

faltes o irregularitats comeses pels alumnes, que s’han d’inscriure en el marc de 

l’acció educativa i han de tenir com a finalitat contribuir a la millora del seu 

procés educatiu. 

A més de les conductes greus esmentades amb anterioritat, també cal 

considerar els casos protagonitzats per agents externs però relacionats d’alguna 

manera amb el centre, com són les lesions i baralles amb armes blanques, les 

amenaces i agressions per part de grups juvenils violents, el tràfic de drogues, 

l’evidència de maltractaments físics i psicològics, l’abús sexual, el vandalisme i 

els robatoris importants. 

En els casos esmentats, i tenint sempre en compte l’edat de l’alumnat, cal 

actuar amb protocols fixos i sense cap tipus d’improvisació. Es parla de 
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protocols de seguretat perquè està en joc la confiança imprescindible que tots 

els membres de la comunitat educativa necessiten per poder treballar amb èxit. 

En les situacions més extraordinàries és necessari actuar coordinadament amb 

altres professionals com els agents de seguretat pública i els serveis socials. En 

aquest sentit, els protocols per a la millora de la convivència davant diverses 

actituds contràries a la convivència elaborats pel Departament d’Ensenyament 

ofereixen eines i recursos per a la prevenció, detecció i intervenció des d’una 

perspectiva comunitària. 

Davant d’un conflicte greu, a més de la sanció corresponent, cal tenir en compte 

la possibilitat d’utilitzar la mediació escolar com a estratègia de reparació o de 

reconciliació per tal de restablir la confiança entre les persones, o la realització 

d’activitats d’utilitat social per al centre educatiu o per a la comunitat. 

 

FALTES GREUS SANCIONS RESPONSABILITAT 

PENAL 

MESURES PRÈVIES, 

PROVISIONALS I 

GARANTIES 

LLEI 12/2009, de 10 de 

juliol, d’educació 

Article 37. Faltes i 

sancions relacionades 

amb la convivència 

1. Es consideren faltes 

greument perjudicials 

per a la convivència en 

el centre educatiu les 

conductes següents: 

les injúries, ofenses, 

agressions físiques, 

amenaces, vexacions o 

humiliacions a altres 

membres de la 

comunitat educativa, el 

deteriorament 

intencionat de llurs 

pertinences i els actes 

que atemptin greument 

contra llur intimitat o llur 

integritat personal. 

L’alteració injustificada i 

greu del 

desenvolupament 

normal de les activitats 

del centre, el 

deteriorament greu de 

les dependències o els 

equipaments del centre, 

la falsificació o la 

sostracció de 

documents i materials 

LLEI 12/2009, de 

10 de juliol, 

d’educació 

Article 37. Faltes i 

sancions 

relacionades amb 

la convivència 

3. Les sancions 

que es poden 

imposar per la 

comissió d’alguna 

de les faltes 

tipificades com a 

greument 

perjudicials per a la 

convivència en el 

centre educatiu 

són la suspensió 

del dret de 

participar en 

activitats 

extraescolars o 

complementàries o 

la suspensió del 

dret d’assistir al 

centre o a 

determinades 

classes, en tots 

dos supòsits per un 

període màxim de 

tres mesos o pel 

temps que resti fins 

a la finalització del 

DECRET 102/2010, 

de 3 d’agost, 

d’autonomia dels 

centres educatius 

Addicional 

Dinovena 

Responsabilitat en 

les conductes 

greument 

perjudicials per a 

la convivència en 

els centres 

1. La direcció del 

centre públic ha de 

comunicar al 

Ministeri Fiscal 

qualsevol fet que 

pugui ser constitutiu 

de delicte o falta 

perseguible 

penalment comès 

per qualsevol 

persona de la 

comunitat educativa 

en el centre o en 

relació directa amb 

la seva activitat, 

sense perjudici de la 

continuïtat de les 

accions correctores 

previstes en aquest 

Decret per a 

l’alumnat i en la 

MESURES PRÈVIES 

DECRET 102/2010, de 3 

d’agost, d’autonomia 

dels centres educatius 

Article 25.7 

Quan, en ocasió de la 

presumpta comissió de 

faltes greument 

perjudicials per a la 

convivència, l’alumne/a, i 

la seva família en els i les 

menors d’edat, reconeixen 

de manera immediata la 

comissió dels fets i 

accepten la sanció 

corresponent, la direcció 

imposa i aplica 

directament la sanció. 

Tanmateix, ha de quedar 

constància escrita del 

reconeixement de la falta 

comesa i de l’acceptació 

de la sanció per part de 

l’alumne/a, i en els i les 

menors d’edat, del seu 

pare, mare o tutor o tutora 

legal. 

MESURES 

PROVISIONALS 

Article 25.4 

Per tal d’evitar perjudicis 

majors a l’educació de 

l’alumnat afectat o a la de 
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acadèmics i la 

suplantació de 

personalitat en actes de 

la vida escolar. 

Els actes o la possessió 

de mitjans o 

substàncies que puguin 

ésser perjudicials per a 

la salut, i la incitació a 

aquests actes. 

La comissió reiterada 

d’actes contraris a les 

normes de convivència 

del centre. 

2. Els actes o les 

conductes a què fa 

referència l’apartat 1 

que impliquin 

discriminació per raó de 

gènere, sexe, raça, 

naixença o qualsevol 

altra condició personal 

o social dels afectats 

s’han de considerar 

especialment greus. 

 

curs acadèmic, si 

són menys de tres 

mesos, o bé la 

inhabilitació 

definitiva per a 

cursar estudis al 

centre. 

 

Article 38. 

Responsabilitat 

per danys 

Els alumnes que, 

intencionadament 

o per negligència, 

causin danys a les 

instal·lacions o el 

material del centre 

o en sostreguin 

material han de 

reparar els danys o 

restituir el que 

hagin sostret, sens 

perjudici de la 

responsabilitat civil 

que els 

correspongui, a ells 

mateixos o a les 

mares, als pares o 

als tutors, en els 

termes que 

determina la 

legislació vigent. 

DECRET 

102/2010, de 3 

d’agost, 

d’autonomia dels 

centres educatius 

Article 24. 

Mesures 

correctores i 

sancionadores 

3. Per a la 

graduació en 

l’aplicació de les 

sancions que 

corregeixen les 

faltes esmentades 

a l’article 37.1 de la 

Llei d’educació, 

regulació 

disciplinària 

d’aplicació als 

treballadors del 

centre d’acord amb 

el que preveuen les 

lleis. 

2. Quan, de 

conformitat amb la 

legislació reguladora 

de la responsabilitat 

penal dels i de les 

menors, els o les 

menors afectats 

hagin manifestat al 

ministeri fiscal la 

seva voluntat de 

participar en un 

procediment de 

mediació penal 

juvenil, la direcció 

del centre o la 

persona que designi 

ha d’assistir en 

representació del 

centre a la 

convocatòria feta 

per l’equip de 

mediació 

corresponent, per tal 

d’escoltar la 

proposta de 

conciliació o de 

reparació dels i de 

les menors i avaluar-

la. 

 

la resta d’alumnat del 

centre, en incoar un 

expedient la direcció del 

centre pot aplicar, de 

manera excepcional, una 

suspensió provisional 

d’assistència a classe per 

un mínim de tres dies 

lectius prorrogables fins a 

un màxim de 20 dies 

lectius, que ha de constar 

en la resolució de la 

direcció que incoa 

l’expedient. Aquesta 

suspensió pot comportar la 

no assistència al centre. 

Altrament, l’alumne/a 

haurà d’assistir al centre, 

però no podrà participar en 

les activitats lectives amb 

el seu grup mentre duri la 

suspensió provisional 

d’assistència a classe. En 

tot cas, en la suspensió 

provisional d’assistència a 

classe, que s’ha de 

considerar a compte de la 

sanció, s’han de 

determinar les activitats i 

mesures educatives a dur 

a terme durant aquest 

període. 

GARANTIES 

Article 25.6 

Per garantir l’efecte 

educatiu de l’aplicació de 

les sancions que 

comportin la pèrdua del 

dret a assistir 

temporalment al centre en 

les etapes d’escolarització 

obligatòria es procurarà 

l’acord del pare, mare o 

tutor o tutora legal. Quan 

no s’obtingui aquest acord, 

la resolució que imposa la 

sanció expressarà 

motivadament les raons 

que ho han impedit. La 
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s’han de tenir en 

compte els criteris 

següents: 

Les circumstàncies 

personals, familiars 

i socials i l’edat de 

l’alumnat afectat. 

La proporcionalitat 

de la sanció amb la 

conducta o acte 

que la motiva. 

La repercussió de 

la sanció en la 

millora del procés 

educatiu de 

l’alumnat afectat i 

de la resta de 

l’alumnat. 

L’existència d’un 

acord explícit amb 

els progenitors o 

tutors legals, en el 

marc de la carta de 

compromís 

educatiu subscrita 

per la família, per 

administrar la 

sanció de manera 

compartida. 

La repercussió 

objectiva en la vida 

del centre de 

l’actuació que se 

sanciona. 

La reincidència o 

reiteració de les 

actuacions que se 

sancionen. 

4. En tot cas, els 

actes o conductes 

a què fa referència 

l’article 37.1 de la 

Llei d’educació 

s’han de 

considerar 

especialment 

greus, i les 

mesures 

sancionadores 

sanció d’inhabilitació 

definitiva per cursar 

estudis en el centre, en les 

etapes obligatòries, ha de 

garantir a l’alumne/a un 

lloc escolar en un altre 

centre. El Departament 

d’Educació ha de disposar 

el que sigui pertinent quan 

el centre afectat no pugui 

gestionar directament la 

nova escolarització de 

l’alumnat en qüestió. 
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s’han d’acordar de 

manera 

proporcionada a 

aquesta especial 

gravetat, quan 

impliquin 

discriminació per 

raó de gènere, 

sexe, raça, 

naixença o 

qualsevol altra 

circumstància 

personal o social 

de terceres 

persones que 

resultin afectades 

per l’actuació a 

corregir. 

Article 25. 

Garanties i 

procediment en la 

correcció de faltes 

greument 

perjudicials per a la 

convivència 

1. Les faltes 

greument 

perjudicials per a la 

convivència en el 

centre tipificades a 

l’article 37.1 de la 

Llei d’educació es 

corregeixen 

mitjançant una 

sanció de les 

previstes a l’article 

37.3 de la Llei 

esmentada. 

Correspon a la 

direcció del centre 

imposar la sanció 

en la resolució de 

l’expedient incoat a 

l’efecte, sense 

perjudici que la 

mesura correctora 

incorpori alguna 

activitat d’utilitat 

social per al centre 
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i, en el seu cas, del 

rescabalament de 

danys que es 

puguin establir de 

manera 

complementària en 

la resolució del 

mateix expedient. 
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TÍTOL SISÈ: FUNCIONAMENT DE CENTRE 

 

A. ASPECTES GENERALS 

Horaris del centre. 

Horari lectiu: De 9h a 12,30h i de 15h a 16,30h 

Horari d’acollida matinal: De 8h a 9h. 

Horari de menjador: De 12,30h a 15h. 

Horari d’activitats extraescolars: De 12,30h a 15h. 

L’assistència a qualsevol activitat té caràcter obligatori pels alumnes inscrits. En tot cas, 

cal atenir-se al que disposin els corresponents reglaments específics. 

Les portes del centre s'obriran cinc minuts abans de les hores d'inici de les sessions de 

matí i tarda per tal que els alumnes puguin accedir al recinte escolar, i es tancaràn cinc 

minuts més tard. 

   A.1 AUTORITZACIONS 

A principi de curs les famílies haura de signar les autoritzacions següents: 

Autorització per poder sortir sol o bé amb un menor de l'escola. 

Autorització per poder manipular aliments i manifestar si l'alumne té algun tipus 

d'alèrgia o intolerància. 

Autorització per poder utilitzar el recursos digitals a l'escola 

Autorització per poder assistir a les sortides pedagògiques que programi el centre, tant 

les que es facin a l'entorn més proper com les que requereixin transport. 

Autorització pel dret d'imatge: 

- Intranet amb accés restringit 

- Intranet amb accés no restringit 

- Revistes o publicacions del centre 

- Publicació de material fet per l’alumne 

- Publicació del nom en webs o blocs 

La no autorització d'alguna d'aquestes activitats equivaldrà a la no realització per part 

de l'alumne de les mateixes activitats que els seus companys. 

 

B. ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE (CANVIS DE CLASSE) 

L'alumnat d'Ed. Infantil i de Primària accedirà al centre, al matí i a la tarda per la porta 

sud, els que arriben i marxen amb transport, pel portal gran (oest). La sortida del matí 

serà per la porta nord. 

Els pares poden acompanyar a l’alumnat fins al punt de trobada a la pista. 

Quan una família hagi d'informar d'algun aspecte al mestre, ho farà mitjançant una 

nota, un avís a l’agenda o li comunicarà personalment al tutor abans d’entrar a les 

classes 

Puntualitat: si els alumnes arriben al centre després de l'horari establert i la porta està 

tancada (es tanca cinc minuts després de l’hora d’entrada), se'ls facilitarà l'accés però 

els seus pares o representants legals hauran de justificar el retard. 

El mestre que estigui en cada grup durant la primera sessió de classe portarà el registre 

dels alumnes que arriben tard i en els casos reiteratius, s’engegaran els protocols 

pertinents. 

Quan un alumne ha de sortir fora de les hores habituals, ha de portar necessàriament 

una autorització escrita del pare, mare i/o tutor legal i, si no té autorització per marxar 

sol, és necessari que els pares el vinguin a buscar a l’escola. 

L’alumnat de P3 fins a 2n serà donat en mà a un adult responsable, a no ser que els 

pares i/o tutors legals hagin autoritzat per escrit a marxar amb el/s seu/s germà/ns 

gran/s. 
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L'alumnat de 3r a 6è, surt sol de l'aula i espera la família al pati, a no ser que els pares 

i/o tutors legals hagin autoritzat per escrit a marxar sol o amb el/s seu/s germà/ns 

gran/s. 

Cada dia un mestre serà l’encarregat d’obrir el portal oest perquè entri l’alumnat que 

utilitza el transport escolar. A la sortida un mestre recollirà els alumnes a les classes a 

partir de les 16,25h i els acompanyarà fins al portal. 

 

C. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS 

L'escola valora positivament les sortides d'ampliació o complementació de la tasca 

docent. 

Són activitats complementàries aquelles que es fan en horari lectiu fora del recinte 

escolar o dins amb personal aliè al centre. 

Als grups en què hi participin alumnes amb necessitats educatives especials,  es 

conformaran les relacions, d’acord amb les seves característiques. 

S’informarà al Consell Escolar de totes les activitats complementàries. 

Aquelles que puguin sorgir de forma sobtada, seran aprovades per la directora del 

centre, que ho comunicarà en el següent consell escolar. 

Participació: donat que totes les activitats complementàries estan lligades al currículum, 

la participació de l’alumnat en aquestes activitats és obligatòria. 

Activitats extraescolars: són activitats extraescolars aquelles que es fan al recinte 

escolar fora de l’horari lectiu. Les activitats extraescolars les organitza l’AMPA 

(directament o a través d’empreses especialitzades), anualment tant per als seus socis, 

com per a la resta i han de ser aprovades pel Consell Escolar. Cap alumne podrà 

realitzar activitats extraescolars si té deutes amb l’AMPA. 

És competència de l'entitat organitzadora de cada activitat vetllar per la bona 

organització de les activitats extraescolars, així com del bon ús i manteniment de les 

instal·lacions del centre. 

 

D. VIGILÀNCIA DE L’ESBARJO 

El centre disposa del pati, que constitueix un espai docent per a l'esbarjo de l'alumnat, 

per a la docència de l'educació física, i per a altres activitats que requereixin un espai 

obert i gran. 

El responsable de la coordinació d'aquest espai és l'equip directiu. 

L'horari d'esbarjo serà: 

Educació infantil: matins, de 10.30h a 11h. 

Educació Primària: matins, de 11.00h a 11.30h 

S’estipulen torns de vigilància de dues persones, una en horari infantil i l’altre en horari 

de primària. 

Si un d’aquest docents, ha d’abandonar l’espai del pati, pel motiu que sigui, haurà de 

demanar a un altre docent que el rellevi. 

Els dies de pluja els nens i les nenes podran sortir al pati si van equipats amb botes 

d’aigua i impermeable. Els que no ho portin restaran dins l’aula gran, fent jocs relaxats 

juntament amb un mestre. 

 

E. DE LES ABSÈNCIES (PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA) 

Del professorat: es considera absència la no assistència a l’escola tant en l’horari lectiu 

com en el de permanència (exclusives, formació, etc.). 

Els mestres han de comunicar les seves absències segons Títol segon, apartat 1.4. 

No es substituiran les hores en que hi hagi dues persones a la mateixa classe, és a dir, 

les hores en les que hi ha reforç perquè la substitució queda coberta. 
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De l’alumnat: l'assistència de l'alumnat al centre és obligatòria. Els pares han de 

comunicar les absències dels seus fills/es especificant el motiu i la durada de 

l’absència. Els mestres tutors donaran els justificants d’absència, a direcció, a final de 

cada mes juntament amb el registre d’assistència. 

 

F. UTILITZACIÓ DELS RECURSOS MATERIALS 

L’escola disposa de diferents tipus de material: 

 Material fungible: cada aula disposarà de material com llapis, gomes, retoladors, 

fulls, colors…. que seran compartits dins de l’aula. Cada alumne/a i mestre 

n’haurà de fer un bon ús. 

 Quaderns: cada aula disposarà de quaderns adequats al nivell i curs, i cada 

alumne/a i mestre n’haurà de fer un bon ús. 

 Materials didàctics: el material estarà distribuït en diferents aules i cada 

alumne/a i mestre n’haurà de fer un bon ús. 

 Material esportiu: El material d’educació física es podrà utilitzar en les hores del 

pati, a l'acabar l’hora d’esbarjo s’haurà de retornar al seu lloc. Cada alumne/a 

n’haurà de fer un bon ús. 

 Caixes de jocs pel pati: cada caixa serà responsabilitat d'una classe i, segons 

calendari, el grup utilitzarà el material, traient-lo al pati i recollint-lo al final 

d’aquest. 

 Material TIC: els portàtils es trobaran a una aula, estaran endollats amb el seu 

carregador marcats amb un gomet de color. Quan se n’hagi fet ús es retornaran 

al seu lloc, endollats i amb el carregador corresponent. 

 

 

 

G. ACTUACIONS EN EL SUPÒSIT DE RETARD EN LA RECOLLIDA DE L’ALUMNAT 

A LA SORTIDA DEL CENTRE 

 Si la recollida de l’alumnat es retarda 15 minuts a la sortida del  centre el 

protocol d’actuació serà: 

1. Trucada els pares/tutors 

2. Trucada a la policia municipal/mossos d’esquadra, en cas de no localitzar els 

pares/tutors. 

 

H. ACTUACIONS EN EL SUPÒSIT D’ABSENTISME DE L’ALUMNAT 

Cada dia a les 9.00h s’omplirà el llistat d’assistència de les aules. En cas de no saber el 

motiu d'absència, cal avisar a direcció i notificar-ho a la família. 

Si hi ha absentisme de l’alumnat, el protocol d’actuació serà: 

1. Trucada els pares/mares, tutors/es 

2. Fer arribar les dades de l'alumne juntament amb el número de faltes al 

Departament d'Ensenyament. 

 

I. SEGURETAT, HIGIENE I SALUT 

 Respecte la higiene i la salut, cal seguir els procediments de prevenció sanitària 

i actuacions prescrites pels metges. 

 Els alumnes amb estat de febre no poden assistir al centre per la seva pròpia 

salut i per evitar el possible contagi dels companys/es, docents o altre personal 

de l’escola. 

 Cal observar la higiene personal adequada i fer ús d’un vestuari apropiat per a 

l’activitat escolar. La família i els propis alumnes són responsables de que sigui 
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així. 

 Els mestres no poden administrar medicaments als alumnes. En cas de que 

s’hagi d’administrar un medicament, els pares/mares o tutors/es hauran de 

portar les autoritzacions signades de la família i el metge amb la pauta a seguir. 

 Per raons higièniques, es pot organitzar un sistema perquè tots els alumnes es 

rentin les dents després de dinar. L’alumne i la família són els únics 

responsables de què ho facin amb regularitat i de tenir cura dels estris i del seu 

manteniment. Els/les monitors/es de menjador ajudaran els alumnes en 

l’organització. 

 En cas d’accidents i altres incidències que afectin la salut dels alumnes, l’escola 

actuarà, d’acord amb cada situació, informant a les famílies, reclamant la seva 

presència i prenent les mesures d’atenció necessàries fins el moment que se’n 

faci càrrec la família. 

 

1. MALALTIES INFECCIOSES I POLLS 

 En el cas de determinades malalties i situacions higièniques i sanitàries 

seguirem les indicacions publicades en els “Criteris de no assistència de 

l’alumnat a l’escola o a la llar d’infants durant un període de temps determinat a 

causa de malalties transmissibles: Exclusió escolar” de la Subdirecció de 

Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. 

 En el cas de malalties contagioses, la família que ho detecti, seguirà la pauta 

que li indiquin els metges i informarà a l’escola. 

 Els alumnes amb malalties contagioses no poden assistir al centre per la seva 

pròpia salut i per evitar el contagi. 

 Les famílies, quan un alumne hagi estat de baixa per malaltia contagiosa i es 

reincorpori a classe, hauran de portar justificant mèdic. Cal garantir que l’alumne 

no és agent de contagi, en cas contrari, no ha d’assistir a l’escola. 

 En cas de malaltia contagiosa, quan així ho aconselli la situació i els 

responsables sanitaris, s’informarà a les famílies del grup o grups que puguin 

estar afectats. Els responsables de les àrees sanitàries seran consultats per 

conèixer el mètode d’actuació recomanat. 

 En el cas de polls s’informarà a l’escola i es seguirà la pauta d’eliminació 

habitual. Si un alumne no pot garantir l’eradicació del contagi, per a evitar que 

l’encomani als companys haurà de quedar-se a casa fins a la solució de la 

situació. 

 Les famílies s’han de responsabilitzar del seguiment dels polls i llémenes o 

d’altres factors contagiosos, adoptant mesures preventives i avisant l’escola en 

casos que puguin afectar de forma col·lectiva. 

 

2. ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS 

 L’escola no disposa de cap assegurança particular que cobreixi accidents, 

danys o qualsevol mena d’incident que puguin patir o causar els alumnes. 

 L’atenció sanitària es gestiona per mitjà de la sanitat pública i els danys rebuts o 

causats, a través de les cobertures que aporta el Departament d’Ensenyament. 

 Quan un alumne/a manifesti símptomes de malaltia durant la jornada escolar 

que, a consideració de les persones responsables, ho aconselli, es contactarà 

amb la família perquè se’n faci càrrec i sigui adequadament atès. Si aquests 

símptomes es consideren greus o no es poden atendre a l’escola, i la família no 

pot fer-se’n càrrec, s’avisarà als serveis d’emergències mèdiques (112), en cap 

cas es deixarà l'alumne/a sol/a. 
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 En cas d’accident (sempre a consideració de les persones responsables però 

amb un criteri de precaució), si és de caràcter menor i no requereix atenció 

especial, s’informarà a la família. Quan revesteixi més importància, es 

contactarà amb la família per a què se’n faci càrrec. Si no es pot contactar o no 

poden fer-se càrrec en un temps prudencial es contactarà amb els serveis 

d’urgències (112) i es seguiran les seves instruccions. Cal declarar que es tracta 

d'un ACCIDENT ESCOLAR dins l'horari lectiu. És important remarcar que és 

dins l'horari lectiu. 

 En cas d’accident greu, s’informarà als serveis d’emergències mèdiques (112) i 

es contactarà amb la família. 

 La direcció del centre coordinarà totes les actuacions que s’hagin d’emprendre 

en aquests casos, però sempre és prioritària l’atenció a l’alumne/a i el contacte 

amb els serveis d’emergència. 

 Els tutors/es i monitoratge informaran a l’equip directiu de totes les incidències 

que considerin destacables. 

 En cas de malaltia o accident, els alumnes que hagin de marxar a casa, seran 

recollits a l’escola per la seva família o per qui deleguin. No podran marxar a 

casa sols. 

 Farmaciola: A prop del lavabo d’infantil hi ha una farmaciola en lloc visible, a 

l'abast del personal, tancada –però no amb clau–, no accessible als alumnes. El 

coordinador de riscos del centre és el responsable de la farmaciola, la qual ha 

de supervisar-ne periòdicament el contingut, posar-ne de nou quan calgui, 

sol·licitant-lo a la mútua ASEPEYO mitjançant un correu electrònic, i controlar-ne 

les dates de caducitat. 

 El protocol de tràmits, en cas d’accident del professorat funcionari, s'ha 

d'adreçar a la mútua que té adjudicada. El professorat interí o substitut ha 

d'adreçar-se a ASEPEYO. 

 Des de direcció es dóna la documentació necessària. A continuació la direcció 

del centre ha de notificar l’accident als Serveis Territorials. 

 

J. VESTUARI DELS ALUMNES 

 Sense vulnerar els drets reconeguts per la normativa actual (guia per al 

respecte a la diversitat de creences als centres educatius de Catalunya), cal que 

els alumnes vesteixin adequadament en funció de la seva edat, de les activitats 

que realitzen a l’escola i dur una indumentària adequada a un centre educatiu. 

Es tracta que puguin desenvolupar la seva autonomia, que estiguin còmodes, 

que el seu vestuari no introdueixi situacions de risc i que puguin relacionar-se 

amb normalitat amb companys, mestres i altre personal. 

 Els alumnes no podran portar cap complement que pugui generar situacions de 

perill: collars o altres penjolls al coll, arracades que pengin, ni anells. Cal tenir 

precaució amb les bufandes i mocadors per la mateixa raó. 

 Els alumnes no podran dur el cap cobert amb gorres o mocadors a dins l'aula a 

excepció del pati o a les sortides. 

 És necessari mantenir unes formes en el vestir apropiades per a la vida escolar 

portant una indumentària adequada. 

 Convé que els pares tinguin en compte les activitats que els alumnes realitzen a 

l’escola a l’hora d’escollir el vestuari i el calçat. 

 És responsabilitat de les famílies que els seus fills i filles s’ajustin a aquestes 

normes. Des de l’escola farem les indicacions oportunes quan calgui. 
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K. MATERIAL ESCOLAR 

 És obligació dels alumnes responsabilitzar-se del material que els facilita 

l’escola a principi de curs. 

 Si l’alumnat perdés agenda, carpeta viatgera, quaderns… la família es farà 

càrrec de substituir-ho per un de nou.   

 S'ha de portar l’equipament acordat i el que s’indiqui en cada moment: bata, 

xandall, motxilla, etc. 

 Equip d’educació física: xandall-roba esportiva, sabatilles esportives i estris 

d’higiene personal (tovallola). Cada curs, a començament, s’informarà del 

material necessari. 

 L’alumnat d’infantil ha de portar una bata per a l’activitat d’educació plàstica, i 

per altres moments que ho requereixin. 

 A l’alumnat de primària es recomana portar una bata per a realitzar l’activitat 

d’educació plàstica. 

 

L. COMPORTAMENT DINS DE L’ESCOLA 

 1 AL PATI 

 

Gaudir del pati de l’escola també requereix respectar-lo, evitar situacions de risc o el 

seu deteriorament i tenir cura de tots els seus elements. 

 Tots els alumnes disposaran diàriament del temps per a l’esbarjo establert en la 

normativa vigent i en gaudiran en els espais de l’escola destinats a aquesta 

finalitat. Per principi, tots els alumnes, cada dia, llevat en situacions especials o 

per l’aplicació del decret de “drets i deures dels alumnes”, sortiran al pati. En cas 

de condicions meteorològiques extremes es decidirà l’actuació a realitzar en 

funció d’una consulta prèvia de l’equip directiu amb les tutories afectades. 

 Les estones de pati general són indicades amb els timbres. 

 Els alumnes són acompanyats al pati i cal assegurar-se que hi ha la vigilància 

necessària. 

 En cap cas podran estar els alumnes sols al pati sense l’acompanyament d’un 

docent. 

 A l’inici de curs s’estableixen els torns necessaris per assegurar la vigilància del 

pati i per fixar l’ordre. 

 Tots els alumnes han d’anar al pati i poden fer ús de l'entrada del sofà, excepte 

aquells que, per indicació d’algun mestre i sota la seva supervisió, hagin de fer 

una actuació diferent. 

 La permanència dels alumnes al pati ha de seguir les pautes de convivència 

generals de l’escola afavorint jocs participatius i no violents. 

 El pati del migdia segueix les línies que estableixin els monitors/es de menjador. 

 Els alumnes han d’utilitzar els lavabos, assegurant per part dels monitors i 

mestres, les condicions d’higiene. 

 En cap cas els alumnes poden sortir del recinte escolar per anar a buscar una 

pilota o per qualsevol altra raó. Si es produeix una incidència, s’avisa als 

mestres o monitors i ells/es decidiran en funció de la situació. 

 

2. ALS PASSADISSOS I ENTRADES 

 Els passadissos són espais compartits que cal respectar i conservar. 

 Als passadissos, els cartells, carteres, bates, suros, etc., són elements 

necessaris pel funcionament de l’escola i cal que tothom es responsabilitzi del 

seu bon estat i bon ús. 
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 La netedat i conservació de les instal·lacions és important per assegurar un 

medi agradable i, per tant, cal que els papers es llencin a les papereres, es 

recullin les deixalles del terra i no es malmetin les parets i instal·lacions de forma 

voluntària o negligent. 

 

3. ALS LAVABOS i PIQUES 

 Els lavabos i les piques s’han d’utilitzar de forma civilitzada i que s'asseguri les 

condicions d’higiene necessàries. 
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TÍTOL SETÈ: QUEIXES I RECLAMACIONS 

 

A. ACTUACIONS EN CAS DE QUEIXES SOBRE LA PRESTACIÓ DE SERVEI QUE 

QÜESTIONIN L’EXERCICI PROFESSIONAL DEL PERSONAL DEL CENTRE. 

Quan els pares estiguin en desacord amb l’actuació del personal del centre, cal que en 

primer lloc parlin amb el/la mestre/a amb qui tinguin la discrepància. En cas de no 

trobar punts d’acord, cal parlar amb el tutor/a i en darrer terme si és necessari, amb la 

direcció del centre. 

De qualsevol reunió, s’haurà de deixar registre escrit amb l’especificació dels acords 

presos. 

Si tot i així no s’està d’acord i es vol presentar una queixa formal, cal fer un escrit de 

queixa adreçat a la direcció que ha de contenir la identificació de la persona o persones 

que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i, sempre que sigui 

possible, les dades, documents o altres elements acreditatius dels fets, actuacions o 

omissions a què es fa referència. 

La resposta a les queixes s’ha de donar amb la màxima celeritat possible, evitant 

sobrepassar el plaç d’una setmana. 

  

B. RECLAMACIONS SOBRE QUALIFICACIONS OBTINGUDES AL LLARG DEL 

CURS. 

Els pares i mares poden discrepar amb el/la mestre/a corresponent respecte a les 

qualificacions obtingudes pels seus fills. 

En cas de no coincidir amb la resolució final que el mestre/a hagi pres, poden presentar 

al·legacions escrites. Els escrits de queixa sobre les qualificacions obtingudes pels 

alumnes han d’adreçar-se a la direcció del centre i han de contenir la identificació de la 

persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i 

les dades i/o documents en les que es basa la queixa. 

  

  

C. IMPUGNACIONS DE DECISIONS DELS ÒRGANS I PERSONAL DEL CENTRE. 

Els escrits d’impugnació de les decisions preses pel personal del centre, s’hauran de 

dirigir a la direcció amb les dades descrites a la secció 1. 

Els escrits d’impugnació de les decisions preses per la direcció, es dirigiran al director 

dels Serveis Territorials d'Ensenyament  o a inspecció. 

 

TÍTOL VUITÈ: SERVEIS ESCOLARS 

 

A. GESTIÓ DE SERVEIS. 

L’aprovació i la supervisió de tots els serveis que es presten a l’escola, 

independentment de qui sigui responsable de la gestió, correspon al Consell Escolar de 

centre. 

L’AMPA participa en la gestió de determinats serveis: 

◦De gestió directa i única de l’AMPA: 

Extraescolars. Es disposa d'una normativa que regula aquestes activitats. 

◦Quota de l’AMPA. 

De gestió conjunta a través del Consell Escolar: 

◦Aprovació del Pla de Funcionament de Menjador. 

◦Aprovació de la Programació Anual de centre. 

◦Aprovació del calendari escolar. 

◦Aprovació de l'exercici econòmic de l'any. 
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◦Aprovació del pressupost anual. 

 

B. SERVEI DE MENJADOR 

El centre disposa de menjador escolar, que s’organitza d’acord al que disposa el Decret 

160/1996, de 14 de maig, i seguint el preceptiu pla de menjador escolar que l’empresa 

responsable elabora a l’efecte. Aquest pla seguirà criteris alimentaris i educatius, i 

inclourà tant l’organització dels àpats com el desenvolupament d’activitats educatives 

de lleure per part de l’alumnat. 

El funcionament i gestió del menjador escolar és responsabilitat de l'ajuntament de 

Vilademuls. 

El funcionament del menjador escolar segueix les directrius del titular del servei, del 

Consell Escolar del centre i sota el control i supervisió de la comissió de menjador. El 

document “Pla de funcionament del menjador” recull l’organització concreta de grups, 

horaris, espais disponibles, etc. del centre. La comissió de menjador es reunirà, com a  

mínim, una vegada al trimestre per vetllar pel correcte funcionament d'aquest servei. 

Pel que fa a l'alumnat, aquest es regirà per les normes generals del centre establertes 

en aquestes NOFC. 

L’horari de menjador ocupa la franja interlectiva de migdia, temps en què l'alumnat està 

sota la responsabilitat de l'equip de monitors/es que l'empresa estipuli. 

És responsabilitat de l’empresa adjudicatària vetllar pel manteniment, conservació i 

reparació si s’escau, dels materials del centre que es puguin malmetre pel seu ús en 

horari de menjador. 

 

C. SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR. 

Aquest servei és gestionat pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany i s’adreça a alguns 

dels alumnes que viuen fora de Sant Esteve de Guialbes. La ruta del transport és la 

següent: 

Orfes                                                              8.31                 16.59 

Trencall de Pinsos del Gironès, a Orfes              8.36                 16.54 

Galliners                                                         8.41                 16.49 

Vilademuls                                                      8.45                 16.45 

Escola Sant Esteve de Guialbes                         8.55                 16.35 

Servei de transport escolar de pagament 

Empresa que realitza el servei AUTOCARS SOLÀ 

 

 

D.SERVEIS D’EXTRAESCOLARS 

Les activitats extraescolars són organitzades per l’AMPA. La majoria d’activitats es 

desenvolupen al migdia i algunes d’elles després de les 16.30 hores o en calendari 

específic. 

Es regulen per la normativa general de l’escola i comparteixen els objectius i valors del 

centre. 

Les activitats extraescolars han de ser aprovades pel Consell Escolar que haurà 

d’assegurar que s’ajusten a les activitats pròpies de l’escola i que reuneixen les 

condicions suficients de qualitat. L’escola proporcionarà els espais disponibles que no 

afectin al normal desenvolupament de l’activitat escolar i els organitzadors es faran 

càrrec de totes les despeses que puguin originar-se durant la realització de les 

activitats, així com dels possibles desperfectes. 

Caldrà signar per part de l’AMPA, o qui faci les funcions d’organitzador, un conveni, 

segons el punt anterior, de cessió d’espais i tenir al dia totes les cobertures i permisos 
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que corresponen al desenvolupament d’aquestes activitats, tant des del punt de vista 

administratiu com laboral. 

El pla d’activitats extraescolars s’aprovarà a l’inici de cada curs i constarà en la PGA 

del curs, que ha d’aprovar el Consell Escolar. 

Un comportament incorrecte o conflictiu, de manera reiterada, serà sancionat seguint 

els criteris generals que fixa aquesta normativa. 

En les activitats extraescolars caldrà respectar les ràtios monitors/alumnes que estan 

establertes pel funcionament general de l’escola. 

En el cas d’activitats fora del centre, s’aplicaran els mateixos criteris que per les 

sortides escolars. 

 

E. ALTRES SERVEIS DEL CENTRE (acollida matinal, casal d’estiu, cessió d’espais per 

l’ús social de les instal·lacions) 

E.1. Servei d’Acollida Matinal (SAM) 

El servei d’acolliment matinal (SAM) està organitzat per l’ajuntament. 

Aquest servei acull alumnes entre les vuit i les nou del matí i el seu funcionament 

s’ajustarà als criteris generals de l’escola i a allò que estableix el present reglament. 

L'ajuntament és el responsable d'aquesta activitat. 

És una activitat en horari no obligatori. Per fer-ne ús cal estar al corrent de les quotes. 

Es pot assistir de manera regular o esporàdica. 

L’assistència a aquest servei obliga a un correcte ús del mateix i a respectar les 

normes generals de funcionament de l’escola. Aquest servei es realitzarà a la biblioteca 

de l'escola que està ubicada a la llar d'infants “El tractoret”. 

No hi ha límit quant a la quantitat d’alumnes que poden assistir però s’haurà de 

mantenir la ràtio per monitor, que fixi el Consell Escolar, per a garantir la seguretat i una 

atenció adequada als alumnes. 

Els monitors són els responsables del bon funcionament i informaran a la direcció i al 

regidor de l'ajuntament, en cas de  conflictes o funcionament inadequat. 

Els alumnes han de ser lliurats als responsables del servei, de manera que es 

garanteixi que s'hi han incorporat. Es lliurarà una circular als usuaris, especificant 

aquest requisit o altres. 

En casos d’alumnes que requereixin especial atenció, o qualsevol altra circumstància 

no prevista, els usuaris s'hauran d'adreçar a l'ajuntament per resoldre-la. Es podrà 

recórrer aquesta resolució al Consell Escolar. 

En el cas d’alumnes amb NEE, correspon al regidor de l'ajuntament, a la direcció del 

centre i, si cal, consultant al Consell Escolar, estudiar la capacitat del servei per a poder 

atendre’ls, en funció de les característiques i necessitats dels alumnes i de les 

possibilitats de l’equip de monitors. No es pot garantir que totes les demandes siguin 

ateses. Caldrà disposar sempre del personal adequat, en quantitat i en formació. En 

aquests casos, la demanda de la família no serà l’únic requisit, caldrà l’aprovació 

explícita del Consell Escolar. Aquest garantirà que es donen els requisits fixats. 

 

E.2. CESSIÓ D’ESPAIS PER A L’ÚS SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS 

Per al desenvolupament de les diverses activitats, en horari lectiu, l’equip 

directiu cedirà els espais, previ estudi de la seva viabilitat, tenint com a prioritari 

que no puguin interferir, per qualsevol raó, en el normal desenvolupament de 

l’activitat ordinària del centre. Si les activitats són en horari no lectiu, s'haurà de 

demanar permís a l'ajuntament i serà l'equip directiu qui fixarà el millor espai 

(aules) per utilitzar. 

Al final de cada curs es considerarà l’ús donat a les instal·lacions cedides i la 
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valoració positiva serà necessària per a la seva continuïtat. 

 

TÍTOL NOVÈ: GESTIÓ ECONÒMICA 

 

En tant que centre educatiu públic del Departament d'Ensenyament, l’escola Sant 

Esteve de Guialbes ha d'ajustar la seva gestió econòmica al que disposa la LEC, al 

decret d'autonomia dels centres educatius, a l'Ordre de 16 de gener de 1990 i a la 

Instrucció 1/2014 de la secretària general, relativa a la gestió econòmica dels centres 

educatius. 

 

Com a novetat, la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 

financeres i del sector públic (Disposició addicional dissetena. Compromisos de 

despesa de centres docents) disposa que correspon als directors dels centres docents 

públics que depenen del Departament d'Ensenyament, l'autorització i la modificació de 

compromisos de despesa d'exercicis futurs, amb càrrec als fons que tenen assignats, 

d'abast d'un curs escolar i que tinguin com a objecte la contractació de serveis de 

caràcter recurrent en la dinàmica del centre docent, sempre que es comuniqui al 

Departament d'Ensenyament, que l'import de les anualitats futures no superi els 

150.000 euros i que les despeses compromeses totals per a la primera anualitat futura 

no superin el 50% de l'import del pressupost de despeses del centre docent vigent en el 

moment de l'autorització. 

Així mateix, el centre ha d’utilitzar el programari ESFERA per elaborar, gestionar i, 

posteriorment, liquidar el pressupost  . 

L’equip directiu de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre 

(elaboració del pressupost, seguiment del mateix, pagaments, liquidació...), amb el 

programa de gestió ESFERA. 

Quan algun mestre realitzi una compra per la classe o per l’escola, haurà de demanar 

sempre que sigui possible factura de la compra. 

Si és un tiquet de compra (per separat de les compres personals), hi ha de figurar de 

forma clara el NIF de l’establiment, el concepte de la compra i l’import. Els pagaments 

els farà l'equip directiu. 

Material i llibres: l’escola els adquireix i les famílies paguen una quota anual que és 

aprovada pel Consell escolar. 
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TÍTOL DESÈ: GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA 

 

A. DE LA DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA ADMINISTRATIVA 

En tant que centre educatiu públic del Departament d'Ensenyament, l'escola 

Sant Esteve de Guialbes ha d’utilitzar el programari que el Departament posa a 

la seva disposició per a la gestió academicoadministrativa, ESFERA. 

Així mateix, el centre ha de mantenir actualitzades les dades que resulten de la 

seva gestió, ja que el Departament farà extraccions periòdiques amb l'objectiu 

de facilitar la presa de   decisions i evitar haver de demanar-les explícitament als 

centres. 

Les dades que s'han previst extreure periòdicament són: matrícula dels alumnes 

amb el currículum assignat, la llengua en què s'imparteixen les matèries, 

informació sobre l'atenció a la diversitat, resultats de les avaluacions finals i 

hores de docència dels professors i les dades anuals que s'han d'entregar a 

inspecció entre setembre i octubre. 

Amb el Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC), tots els alumnes s'han 

d'identificar amb el codi assignat i aquest codi s'inclourà en tota la documentació 

acadèmica i administrativa, així com en totes les relacions amb els serveis 

administratius que es refereixen a l'alumne. 

 

B. ALTRE DOCUMENTACIÓ. 

B.1. BEQUES I AJUTS 

L’escola ha de vetllar perquè la informació sobre les convocatòries de beques i 

ajuts a l'estudi, destinades als alumnes, arribi amb prou antelació, a fi que 

puguin presentar la sol·licitud dins del termini establert en cada convocatòria. 

La finalitat de beques i ajuts és compensar els alumnes que es troben en 

situacions desafavorides per raons socioeconòmiques o geogràfiques o per 

afavorir la integració escolar d'aquells alumnes que ho necessitin per 

circumstàncies de caràcter personal, per exemple, les beques INAPE (per a 

alumnes amb necessitat específica de suport educatiu) o les beques de 

transport escolar. 

  



57 

ALTRE PERSONAL DE CENTRE 

 

1. PERSONAL DE MANTENIMENT 

L’empresa contractada per realitzar el manteniment de l’escola realitzarà les tasques 

encarregades per l'Ajuntament. Qualsevol membre de la comunitat educativa que 

requereixi els serveis del personal de manteniment, els haurà de sol·licitar a través de 

l’equip directiu del centre qui ho sol·licitarà a l'ajuntament. 

 

2. PERSONAL DE NETEJA 

L’empresa contractada per realitzar la neteja de les instal·lacions realitzarà les tasques 

acordades i signades en el contracte vigent. 

Qualsevol membre de la comunitat educativa que detecti problemes relacionats amb la 

neteja del centre, ho haurà de comunicar a l’Ajuntament, que donarà instruccions a 

l’empresa de neteja. 

 

TÍTOL DOTZÈ: ALTRES 

 

A. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE 

La normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals estableix l'obligació d'adoptar les 

mesures de prevenció contra incendis i d'evacuació dels treballadors i dels alumnes, 

així com de les persones alienes presents en el centre de treball. Aquestes mesures 

s'han de comprovar periòdicament. 

El centre disposa d’un pla d’emergència que es revisa i actualitza cada any. També es 

realitza cada curs un simulacre (d'evacuació o de confinament), durant el primer 

trimestre, per posar en pràctica el procediment d’actuació i per detectar possibles 

mancances. Es té en compte el manual "Pla d'emergència del centre educatiu”. Aquest 

simulacre s'ha de planificar tenint en compte totes les activitats que es porten a terme 

en el centre. 

El centre disposa d'un pla d'emergència que és a on queda palès el procediment a 

seguir per part dels alumnes i el professorat en cas d’emergència i les normes 

d’actuació en cas d’evacuació del centre. Aquest pla s’exposarà en claustre durant el 

primer trimestre de cada curs. Els plànols d’evacuació estan penjats a la porta de totes 

les aules i altres dependències del centre. 

 

B. AVALUACIÓ RISCOS DEL CENTRE 

L’avaluació dels riscos es concreta en tres punts: 

El coordinador de prevenció de riscos laborals farà observacions periòdiques de 

compliment de les mesures de seguretat. 

L’avaluació de l’informe del simulacre d’evacuació que es fa cada curs, i que elabora el 

coordinador de prevenció de riscos del centre, serveix per detectar possibles 

mancances. 

Periòdicament, els tècnics de prevenció de riscos laborals dels serveis territorials 

realitzen una avaluació de riscos laborals a l'escola. El resultat d’aquesta avaluació és 

un informe document que conté una planificació de les mesures preventives, 

d’eliminació, de control i de reducció de riscos, les quals s’han de tirar endavant en uns 

terminis estipulats. 

 

 

C. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE NEVADES 

En cas de nevada, o situació d’emergència, que faci necessari suspendre les classes i 
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l’evacuació posterior del centre procedirem a seguir el protocol del Departament 

d'Ensenyament (neucat, inuncat...). Des del centre es seguiran els següents passos: 

Les classes no es suspendran fins que un membre de l’equip directiu passi per cada 

classe a comunicar-ho. La decisió de la suspensió de les classes es prendrà 

considerant les possibilitats de mantenir les classes i el servei de transport, tenint en 

compte la informació que ens faciliti el Departament d'Ensenyament. 

Els alumnes que vagin amb transport escolar, seran acompanyats per un mestre fins a 

l'autocar. 

El mestre de la classe col·laborarà en l’evacuació. La sortida del centre l’autoritzarà un 

membre de l’equip directiu. 

Els alumnes hauran de respectar l’autorització que han fet els seus pares: pujar a 

l'autocar, quedar-se al centre o marxar. 

El centre restarà obert. 

Es reforçarà la comunicació amb l'Ajuntament del municipi. 

 

 

 

 

 

 

Document aprovat en el Consell Escolar del 21 de març de 2018 


