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1. INTRODUCCIÓ 
 
Les Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) són una eina que ha de servir per 
regular la vida interna del Centre i establir, de forma clara i coherent, les relacions entre els 
diferents sectors que formen part de la comunitat educativa.  
Recull un conjunt de normes que obliguen a tots els qui, d'una manera o altra, participen en 
l'educació, i garanteix al mateix temps els drets que la legislació vigent els atorga. 

 
La finalitat de les normes és regular els aspectes relatius al funcionament intern del centre en allò 
que no està previst de manera específica en les normes generals i desplegar i estructurar les 
tasques organitzatives, pedagògiques i administratives del centre. 

 
Ha de ser una eina educativa que facilita la convivència i harmonitza les postures de tots els 
sectors que hi tenen incidència. Sempre tindran un caràcter de permanent actualització i millora 
segons els mecanismes establerts en aquest document. 

 
Correspon a la directora aprovar les NOFC amb prèvia consulta al Consell Escolar (acord majoria 
simple). El Claustre de mestres col·laborarà amb l’elaboració de les NOFC. 

 
Les presents normes s’aplicaran a les activitats desenvolupades ja sigui al centre o en qualsevol 
altra instal·lació o edifici on s’hagués desplaçat la comunitat educativa en la seva totalitat o en 
grups. 

 
S’aplicarà a totes les persones que constitueixen la Comunitat Educativa (alumnat, professorat, 
pares/mares o tutors legals i personal d’administració i serveis). 

 
 

1.1. Normativa reguladora 
  
Què són les NOFC? “Normes d’organització i funcionament del centre (D102/2010, 
D’AUTONOMIA)  
Són el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que s’hi adopten per a fer 
possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en 
el PEC i en la seva PGA (art.19).  
Han de ser coherents amb els principis, valors, objectius i criteris educatius que el centre determini 
en el seu PEC (art.5.3)  
La direcció impulsa l’elaboració i l’aprovació del les NOFC i el claustre participa en la seva 
formulació (art.31.3.c i 48.3).  
El Consell Escolar aprova les NOFC, a proposta de la direcció o del titular, globalment o per parts 
(art.18.3)” 

 
Base legal per la qual s’estableix aquest reglament: 

 
- Ley Orgánica de Educación 8/2013, de 9 de diciembre, -LOE  
- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació-LEC 
- Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius  
- Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius i del personal directiu 
professional docent. 



5 
 

- Decret 279/2006. De 4 d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en 
els centres educatius no universitaris de Catalunya, derogat parcialment (art. 4 i Títol IV) pel Decret 
102/2010, d’autonomia dels centres educatius.  
- Resolucions que aproven els documents per a l’organització i els funcionament dels diferents 
tipus de centres. 
 
1.2.- Àmbit d' aplicació. 

 
Les NOFC han de delimitar el seu marc d' actuació des del punt de vista: 
- espacial (totes o part de les instal·lacions i serveis que depenen del centre) 
- temporal ( aplicable sense limit temporal, activitats extraescolars o reduït a l' horari escolar ) o 
- estamental ( afecta a un, varis o a tots els estaments de la comunitat educativa) 

 
L' aplicació de les NOFC afecta a tots els integrants de la comunitat escolar pròpia de l’escola “ELS 
COSSETANS" de la localitat de Cunit (Baix Penedès). 

 
Aquests membres integrants són els següents:  

a) Alumnes inscrits en aquesta escola des de la seva matriculació o integració al centre i fins la 
seva baixa o cessament, sigui per fi d' estudis i escolarització o per qualsevol tipus de trasllat.  
b) Professors en funcions en el centre en qualsevol de les seves modalitats: definitius, 
provisionals, interins, substituts, etc.  
c) Pares d' alumnes des del moment de la matriculació del seu o seus fills, i fins a la seva baixa 
del col·legi i amb la possessió de la Pàtria Potestat sobre els mateixos.  
d) Personal no docent: personal de neteja, de menjador o administratiu. Conserge i monitors 
de les les activitats extraescolars. Durant el període de temps en què estan contractats o 
cedits per altres estaments, o mentre romanen dins de la Comunitat Escolar.  
e) Totes aquelles persones que, per qualsevol motiu i temporalment, entrin dins la comunitat 
escolar. 

 
El seu àmbit físic d' aplicació serà: 

 
a) L' edifici que és propi de la Comunitat Escolar.  
b) Qualsevol lloc o edifici on s 'hagués desplaçat la comunitat escolar en la seva totalitat o un 
grup disgregat de la mateixa (curs, nivell, grup menor, cicle, etc.) amb l' entitat i 
representativitat que li és pròpia, sigui a la mateixa localitat, a la seva comarca, a una altra 
comarca, autonomia o pais, aprovat. 

 
1.3.- Principis bàsics. 
 -  
L’Escola té un principi bàsic: que tots els alumnes desenvolupin les seves capacitats d’aprenentatge 
al màxim, que puguin assolir un bon hàbit d’estudi i un alt nivell de competències bàsiques. Aquest 
principi s’ha d’anar assolint de mica en mica, creixent com a persones responsables i respectuoses, 
descobrint el que els envolta gaudint i sent molt feliços. 
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La nostra escola es defineix com: 

*Plural i democràtica:  l’educació i la convivència es desenvoluparan en un marc de tolerància, 
solidaritat i respecte a la llibertat de cadascú, a la seva personalitat i conviccions, afavorint 
l’adquisició d’una autoestima personal, cultural i acadèmica positiva de tots els alumnes. Cap 
persona no pot ser discriminada per raons de raça, ideologia, confessionalitat, llengua, sexe, 
nacionalitat, minusvalidesa...i es posaran els recursos materials i humans (acció tutorial i atenció a 
les famílies) per a que així sigui. Creiem que la capacitat intel·lectual o física d’un alumne/a no ha 
d’ésser mai motiu de discriminació. Així com la pertinença a diferents ètnies, creences o grups 
socials. Volem aconseguir un pluralisme cultural real i prevenir l’aparició de tendències xenòfobes i 
racistes. 

*De pedagogia activa: té com a objectiu l’educació integral de tots els alumnes, a partir d’una 
metodologia basada en l’observació i l’experimentació com a base de l’aprenentatge, on 
l’alumne/a és el principal actor de la seva pròpia formació.  

*Catalana: el català com a llengua pròpia de Catalunya que és utilitzada com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge en totes les activitats internes i externes de la comunitat educativa.  

*Integradora coeducativa: creiem en la convivència i la igualtat i en no fomentar els diferents rols 
sexistes socialment existents.  

*Oberta: que no discrimina ni per sexe ni creences i tampoc per l’extracte social a la que pertany. 
L’escolarització és un dret fonamental i com a tal dret, no volem que cap família quedi exclosa per 
motius econòmics.  

*Positiva en la resolució de conflictes: Desenvolupament dels processos d’autoregulació de la 
conducta que impliquin el respecte i la tolerància envers les persones i es potencien les habilitats 
socials per facilitar una convivència harmònica per tal d’aconseguir la integració socio-afectiva de 
tot l’alumnat.  

*Interculturalitat. Una escola per a tothom: implica un model educatiu que potencia la cultura del 
diàleg i de la convivència i ajuda a desenvolupar el sentiment d’igualtat com a condició prèvia per 
al coneixement i el respecte de les diferències culturals en el marc de la nostra realitat escolar, tot 
vetllant per la comunicació entre alumnes i famílies de la comunitat educativa. 

*Compromesa amb el medi natural i social: l’escola es compromet a sensibilitzar-se, contribuir i 
vetllar per participar en el manteniment i desenvolupament de la sostenibilitat natural i social.   

*Inclusiva: des d’un plantejament global del centre per tal de cobrir les necessitats educatives de 
l’alumnat i atendre el ritme del seu aprenentatge, els/les mestres d' EE i la resta de professorat, 
treballem de manera inclusiva, planificant i participant dins del gran grup sempre que sigui 
possible.  

*Aprenentatge significatiu: el professorat intenta orientar l’ensenyament, no tant a 
l’aprenentatge de continguts, ni a l’ensenyament homogeni als alumnes d’una mateixa classe, ni a 
la utilització del mateix llibre de text per a tots, sinó bàsicament cap als objectius, els processos, la 
diversitat dels ritmes d’aprenentatges i la cerca eficient d’informació. L’escola planteja situacions 
engrescadores que suposin una important activitat cognitiva, creativa i afectiva per part de 
l’alumne/a, així com l’activitat física i manipulativa. Els alumnes aprenen, en definitiva, a ser 
competents.  
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2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN 

 
2.1.- Organigrama del centre 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.- Òrgans de govern 
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2.2.1. ORGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ 

 
EL DIRECTOR / DIRECTORA Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC 16.07.2009). Art.142 

 
1. El director o directora del centre públic és responsable de l'organització, el funcionament i 
l'administració del centre, n'exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal. 

 
2. La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment de concurs, en què 
participen la comunitat escolar i l'Administració educativa. 

 
3. El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de 
lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s'exerceixen en el marc 
de l'ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat. 

 
4. Corresponen al director o directora les funcions de representació següents: 
a) Representar el centre. 
b) Exercir la representació de l'Administració educativa en el centre. 
c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre. 
d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i vehicular al 

centre els objectius i les prioritats de l’Administració. 
 

5. Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents:  
a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 
corresponents.  
b) Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el 
projecte educatiu i garantir-ne el compliment.  
c) Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també de tots els altres plantejaments educatius 

del projecte educatiu del centre. 

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de comunicació en 
les activitats del centre, d'acord amb el que disposen el títol II i el projecte lingüístic del centre.  
e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu.  
f) Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de llocs 
de treball del centre i les modificacions successives.   
g) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la programació general 
anual.  
h) Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu i, 
eventualment, dels acords de coresponsabilitat.  
i) Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre personal 
destinat al centre, amb l'observació, si escau, de la pràctica docent a l'aula. 
 
6. Corresponen al director o directora les funcions següents amb relació a la comunitat escolar:  
a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre.  
b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries 
corresponents.  
c) Assegurar la participació del consell escolar.  
d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d'alumnes i, si s'escau, amb les 
associacions d'alumnes. 



9 
 

 
7. Corresponen al director o directora les funcions relatives a l'organització i la gestió del centre 
següents:  
a) Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament del centre i 
dirigir-ne l'aplicació.  
b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte educatiu.  
c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent.  
d) Visar les certificacions.  
e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o secretària 
del centre.  
f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost aprovat.  
g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l'Administració educativa i actuar com a 
òrgan de contractació.  
h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la qual 
cosa comporta, si escau, l'observació de la pràctica docent a l'aula. 

 
8. El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l'ordenament i totes les relatives al 
govern del centre no assignades a cap altre òrgan. 
 
Article  AUTONOMIA DE CENTRE Consideració d’autoritat pública Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia dels centres educatius. 

 
4.1 La direcció, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració d'autoritat pública i gaudeix 

de presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la norma en les seves actuacions, 

llevat que es provi el contrari. Així mateix, en l'exercici de les seves funcions, la direcció és també 

autoritat competent per defensar l'interès superior de l'infant. 

 
4.2 Les direccions dels centres públics poden requerir la col·laboració necessària a les altres 
autoritats de les administracions públiques per al compliment de les funcions que els estan 
encomanades. Així mateix, poden sol·licitar i han de rebre informació dels diferents sectors de la 
comunitat educativa del seu centre i dels altres òrgans i serveis de l'Administració educativa, 
amb la finalitat de disposar de la informació suficient del seu centre i de la zona educativa per a 
l'exercici eficient i eficaç de les seves funcions. 
 
 
 
 
Cap d'estudis Article 32 Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius.  
 
1. El o la cap d'estudis 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. 

 
2. Correspon al o a la cap d'estudis exercir 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 els àmbits curricular, d'organització, coordinació i seguiment de la impartició 
dels ensenyaments i altres activitats del centre i d'atenció a l'alumnat, d'acord amb el que prevegi 
el projecte de direcció i s'incorpori a les normes d'organització i funcionament del centre. 
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3. Per raó de la diversitat dels ensenyaments o dels torns horaris, la direcció del centre pot 
encarregar funcions de les esmentades a l'apartat anterior a un òrgan unipersonal de direcció 
addicional que, en aquest cas, es podrà denominar cap d'estudis dels ensenyaments o torns que 
correspongui. 

 
4. Llevat que les normes d'organització i funcionament del centre ho prevegin altrament, el o la 
cap d'estudis substitueix el director o directora en cas d'absència, malaltia o vacant. 
 

Secretària Article 33 Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. 
  
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 
 
 
 
2.2.2. ORGANS COL•LEGIATS DE PARTICIPACIÓ EN EL GOVERN DEL CENTRE 
 
Consell Escolar. Article 148 de la LEC 
En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions 
en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el 
projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. 
 
Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats 
cada dos anys. 
 
Funcions: 
 
Corresponen al consell escolar les funcions següents: 
 

 Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar 
ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte 
educatiu (més carta de compromís) i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres 
cinquenes parts dels membres (3/5 parts) 

 
 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 
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manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per 
majoria simple dels membres (majoria simple) 

 
 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 corresponsabilitat, 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. 
 

 Participar en l’organització de les festes escolars obertes a les famílies. 
 

 Transmetre propostes, idees, queixes globals de les families al consell. 
 

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

 Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 
 
 
Funcionament: 
 
Es convoca amb un mínim de 48 hores ( es farà arribar als membres la convocatòria i la 
documentació pertinent). 
 
Les decisions es prenen per consens, sinó per la majoria dels membres assistents. Les votacions 
podran ser a mà alçada o amb butlleta. 
 
El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre el 
convoca el director o directora del centre o si ho sol·licita al menys un terç de les seves persones 
membres. 
 
El quòrum mínim perquè el funcionament del consell escolar sigui vàlid és l’assistència de la meitat 
dels seus membres en primera convocatòria i d’una tercera part en segona convocatòria. 
 
El consell escolar aprova les seves normes de funcionament. En allò que aquestes normes no 
estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la 
Generalitat. 
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El consell escolar actua normalment en ple. 
 
Composició del consell escolar (Article 45 del Decret 102/2010): 
El director o directora, que el presideix. 
El/La cap d’estudis. 
Un representant de l’Ajuntament. 
Cinc representants del professorat elegits pel claustre. 
Cinc representants dels pares elegits entre ells.  
Un/a representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal. 
 
El/La secretària del centre és membre del consell escolar, hi assisteix amb veu i sense vot i 
exerceix la secretaria del consell 
  
Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta serà ocupada per la candidatura més 
votada en les darreres eleccions. En cas d’empat, la vacant serà ocupada per la persona que es 
prevegi que estarà més temps al centre. Si l’empat persisteix, es farà un sorteig. Si no hi ha més 
candidats o candidates per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir fins a la propera renovació del 
consell escolar. La nova persona membre es nomena pel temps que restava del mandat a la 
persona que ha causat la vacant.(Article 28.3 del Decret 102/2010 que regula la renovació dels 
membres del consell escolar). Reglament del consell escolar (Decret 102/2010 Art. 46) 
 
Claustre del professorat. (LEC Art. 146) 
 
El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de 
l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat 
per tot el professorat i el presideix el director o directora del centre. 
 
El claustre del professorat té les funcions següents: 
 
a) Intervenir en l’elaboració i la modificació dels documents organitzatius del centre: PEC, NOFC, 
PGA i Memòria. Així com també revisar la carta de compromís. 
b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció del director 
o directora. 
c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial. 
d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes. 
e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 
f) Triar els representants del professorat en el consell escolar. 
g) Aprovar l’organització de les festes escolars. 
h) Acordar la formació a centre. 
i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries 
 
El claustre es reuneix sempre que el convoqui el/la director/a o ho sol·liciti un terç, almenys, dels 
seus membres. 
 
L'assistència a la reunió del claustre és obligatòria per a tots els seus membres, sempre hi quan 
sigui possible. 
 
Funcionament del claustre: 
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La convocatòria del claustre correspondrà al Director/a i haurà de ser acordada i notificada amb 
una antelació mínima de 48 hores, excepte en cas d'urgència. A la convocatòria s'adjuntarà l'ordre 
del dia i l’acta de l’anterior claustre. 
 
El claustre també podrà ser convocat prèvia sol·licitud de, al menys, un terç dels seus membres. 
En aquest cas, els sol·licitants hauran de proposar l'ordre del dia i aportar la informació necessària 
sobre els temes a tractar, abans de les 48 hores de la celebració del Claustre. 
 
El quòrum necessari perquè el claustre estigui vàlidament constituït serà de 2/3 dels seus 
membres. S'esperarà un temps de 5 minuts després de l'hora de la convocatòria per determinar si 
hi ha quòrum. La sessió es dissoldrà quan faltin més d'un terç dels seus membres. 
 
De no haver-hi quòrum, el Claustre es constituirà en segona convocatòria 24 hores després de 
l'hora assenyalada per la primera. 
 
 
L'ordre del dia dels claustres ordinaris comprendrà els següents punts: 
 
a) Lectura i aprovació, si procedeix, de l'acta del/s claustre/s pendents d'aprovació. 
b) Punts de l'ordre del dia a debatre. 
c) Torn obert de paraules. 

 
En cas que hi hagi alguna esmena, totes les observacions i rectificacions a les actes llegides es 
consignaran en l'acta del claustre on s'efectuen. 
 
Els acords s'adoptaran per consens. En cas de no arribar-hi i si s’hagués de fer votació es resoldrà 
per majoria absoluta dels assistents. Si cap proposta obté la majoria absoluta, es repetirà la 
votació i s'aprovarà aquella que obtingui la majoria simple, previ torn de intervencions. Pot 
desempatar el vot del/la director/a. 
 
En l'absència d'un/a mestre/a, el seu substitut/a oficial té dret a votar sempre i quan el titular no 
sigui present i el tema que s’estigui tractant l’afecti directament. 
 
Els membres del claustre que discrepin de l'acord majoritari podran demanar que consti en acta el 
seu desacord quedant exempts de la responsabilitat legal que pugui derivar-se’n, però no de la 
seva execució. 
 
Tots els mestres poden fer ús de la paraula en el punt de l'ordre del dia que es debat, i també 
tenen dret a exposar precs, formular preguntes i presentar propostes. 
 
Tota intervenció s'haurà de ajustar a la proposta objecte del debat, expressant-se de forma 
correcta i evitant molestar el claustre o algun del seus components. 
 
El/la director/a podrà prendre part en els debats demanant torn de paraula com qualsevol altre 
mestre/a. 
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Exhaurides les intervencions reglamentàries, es procedirà a la votació, sense poder tornar a 
començar el debat un cop conegut el resultat de la votació. 
 
Les votacions es podran realitzar a mà alçada o secreta en funció del tema a tractar i/o la 
demanda dels membres del claustre. 
 
2.2.3. EQUIP DIRECTIU.(LEC Art. 147; Decret 102/2010 d’autonomia de centres, Art. 35) 
 
L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres han de 
treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones membres 
de l’equip directiu la gestió del projecte de direcció. 
 
 
L’equip directiu del centre està format pel director o directora, que el presideix, el o la cap 
d’estudis, el secretari o secretària. 
 
Són funcions de l'equip directiu : 
a. Assessorar el/la director/a en matèries de la seva competència. 
 
b. Elaborar la programació general, el projecte educatiu, les NOFC, la memòria anual, el pla 
d’acollida dels alumnes nouvinguts del col·legi. 
c. Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els sectors en la tasca 
col·lectiva del centre. 
d. Establir els criteris per a l'avaluació interna del centre. 
e. Impulsar i determinar el procediment d'elaboració i execució del pla d'avaluació interna. 
f. Col·laborar amb l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció d'ensenyament. 
g. Vetllar per la línia pedagògica i organitzativa del centre. 
h. Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre. 
i. Coordinar l’atenció a la diversitat 
 
L'equip directiu impulsarà el treball col·laboratiu dels seus membres com a model de treball que 
pretén que es desenvolupi també en els treballs de tots els equips del centre. 
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2.3.- Organs de coordinació 
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TASQUES DELS COORDINADORS (Article 41 Decret 102/2010 d’autonomia de centres) 
 
Tots els coordinadors vetllaran per establir una bona comunicació amb l’equip directiu per tal de 
que el centre funcioni de manera adequada. 
 
Coordinadors de cicle: 

- Comentar i fer que es compleixin les tasques de tutors/es. 
- Molt important la línia pedagògica del centre, cal tractar-la al cicle i seguir-la pel bon 

funcionament del centre. 
- Recollir els papers que cal anar presentant a Direcció. 
- Transmetre els temes tractats a l’Equip Directiu al cicle. 
- Coordinar les sortides i colònies del cicle, ocupar-se d’informar a les famílies, 

pagaments, coordinar-se amb direcció, etc. 
- Explicar projectes d’escola com es fan i fer-los complir. 
- Valorar les festes i sortides del curs (full que s’adjuntarà a la memòria). 
- Altres tasques que li encomani l’equip directiu pel bon funcionament del centre. 

 
 
Coordinadors de les comissions: 
 

- Coordinar la seva comissió pel bon funcionament d’aquesta. 
- Informar i/o consultar a l’equip directiu tot el que creguin necessari. 
- Informar al claustre sobre el funcionament de la comissió. 
- Elaborar, juntament amb els companys que formen la comissió, la memòria de final de 

curs i les propostes de millora pel nou curs. 
 
 
Coordinador/a d'informàtica : 
 

- Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i optimització dels 
recursos informàtics i per adquirir-ne de nous. 

- Vetllar per tal de que es porti a terme el pla TAC del centre i representar la comissió 
TAC. 

- Vetllar perquè tots els alumnes del centre assoleixin la competència digital. 
- Assessorar l'equip directiu, el professorat i el personal d'administració i serveis del 

centre en l'ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d'Educació. 
- Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics 

del centre. 
- Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments 

informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació 
permanent en aquest tema. 

- Assistir al seminari TAC de la comarca. 
- Aquelles que el/la director/a li encomani en relació amb els recursos informàtics i 

telemàtics o que li pugui atribuir el Departament d'Educació. 
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Coordinador/a lingüístic/a: 
 

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

curricular del centre, d'acord amb els criteris establerts en el projecte lingüístic. 
- Assessorar l'equip directiu en la programació de les activitats relacionades amb la 

concreció del projecte lingüístic inclòs en la programació general del centre i 
col·laborar en la seva realització. 

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

 
Coordinador/a de riscos laborals: 
 

- Promoure i coordinar, segons les directrius i objectius de la direcció del centre i la guia de 
la secció de prevenció de riscos laborals de la delegació territorial, les actuacions en 
matèria de salut i seguretat del centre. Així mateix, promoure l'ús dels equips de treball i 
protecció i fomentar l’interès i la cooperació de les treballadores i treballadors en l’acció 
preventiva. 

- Promoure, molt especialment, les actuacions preventives bàsiques, com l’ordre, la  
netedat, la senyalització i el manteniment general, i efectuar-ne el seguiment i control. 

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

- Col·laborar en les implantacions del pla d’emergència i en les actuacions que se’n deriven. 
- Preparar la documentació del pla d’emergència el centre per les empreses pròpies i no 

pròpies del centre. 
- Aquelles que el/la director/a del centre li encomani en relació amb el projecte 

lingüístic o que li pugui atribuir el Departament d’Educació. 
 

 
Coordinador d’atenció a la diversitat: Serà responsable d’aquesta comissió la directora. Les seves 
funcions són: 

- Coordinar tots els professionals que intervenen en aquesta coordinació. 
- Informar als tutors de tot el seguiment dels seus alumnes. 
- Elaborar les actes de les trobades. 
- Actualitzar la graella de control dels alumnes amb necessitats educatives 

especials. 
 
Coordinador/a de biblioteca: 
 
Funcions:  
- Revisar a començament de curs i en col·laboració amb la comissió, quins són els 
objectius d’aquesta per al nou curs i per la PGA. 
- Vetllar per la organització i manteniment dels recursos i el fons de la biblioteca, així 
com del seu bon ús. Mantenir ben endreçada la biblioteca, mitjançant la nostra comissió i 
donar pautes als diferents cicles sobre la seva utilització. 
- Catalogar, amb els membres de la comissió, les noves adquisicions i en general, 
mantenir actualitzat el catàleg i el registre d’altes i baixes, així com els registres de llibres en 
préstec. 
- Implicar les famílies mitjançant diverses activitats. 
- Assessorar en la compra de nous materials i fons per la biblioteca. 
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- Vetllar que des de la comissió es faci arribar la Biblioteca a l’escola, que formi part 
de la vida del centre i sigui una eina més a l’abast dels mestres. 
- Adaptar els recursos i l’espai de la biblioteca a les demandes actuals. 
- Elaborar, juntament amb la comissió, la memòria anual de Biblioteca a fi de curs. 
- Aquelles altres que el director/a de l’escola li encomani. 
 
PROPOSTA/CESSAMENT DELS CÀRRECS 
 
L’Equip Directiu a l’inici de cada curs proposarà els mestres per a continuar o iniciar el càrrec de 
coordinador. 
 
Pel bon funcionament del centre es prevaldrà la continuïtat del coordinador, si aquest hi està 
d’acord i es mostra responsable davant la seva tasca (fins a finalitzat el mandat del director/a). 
 
En cas de no voler continuar o bé que l’equip directiu recomanés el canvi, es prioritzarà sempre 
un mestre que es cregui més oportú i/o que porti més temps dins el cicle i/o comissió. 
 
DEDICACIÓ HORÀRIA DELS COORDINADORS 
 
Els coordinadors de cicle disposaran d’una hora a la setmana, sempre que es pugui, per tal de 
realitzar i planificar les tasques del cicle, i d’una hora de reunió amb l’equip directiu. 
 
El coordinador d’informàtica disposarà de dues sessions setmanals per solucionar els problemes 
que vagin sorgint i per a desenvolupar el Pla TAC. 
 
 
Cicles: 
 
Estaran formades pels tutors que imparteixin en aquell cicle i per un especialista o més 
especialistes. Els especialistes s’assignaran segons els cursos on imparteixin més hores o segons 
ho cregui l’equip directiu. 
 
Els mestres especialistes poden variar puntualment de cicle a petició d’algun coordinador (motiu: 
es tractarà algun aspecte important per l’especialista en aquell cicle). 
 
Els membres es reuniran tots els divendres excepte si hi ha claustre.  
 
Tasques: (art 14 D142/2007 PRI) 

- Tractar els temes que el coordinador de cicle proposa. Dialogar, establir acords i 
propostes de millora. 

- Fer el seguiment global de l'alumnat del grup i establir les mesures necessàries per a la 
millora de l'aprenentatge, d'acord amb el projecte educatiu del centre. 

- Fer el seguiment individual dels alumnes, vetllant perquè els alumnes amb NE rebin el 
suport adequat. 

- Acordar el treball del SEP i fer el seguiment de tots els alumnes que hi assisteixen. 
- Parlar de la metodologia de treball, de les programacions, avaluacions. Proposar nous 

acords, si cal. 
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Coordinació Equip Directiu- Coordinadors 
 
Aquesta coordinació estarà formada per els coordinadors de cicle i la cap d’estudis. 
Els membres es reuniran un cop a la setmana, sempre que es pugui. 
Tasques: 
- Es tractaran temes pedagògics i es prendran acords per transmetre als cicles. 
- Es parlarà dels temes que vagin sorgint a les coordinacions referents al bon funcionament del 

centre. 
 

Treball de comissions: 
 
Estaran formades per la totalitat dels mestres del centre. S’acordaran els membres a principi de 
curs. S’intentarà que a cada comissió hi hagi mestres de diferents cicles per tal de facilitar la 
transmissió d’informació. 
Els membres es reuniran tots els dijous, sempre hi quan el calensari ho permeti. 
 
Tasques: Segons la comissió: 
 
Cada comissió ha de plantejar els seus objectius generals i trimestrals i  té una persona 

encarregada que escriu les actes. 

- D’INNOVACIÓ : El seu objectiu principal és donar a conèixer els projectes 

d’innovació del centre i vetllar pel seu compliment, així com l’ampliació dels 

mateixos a tota l’escola. S’encarrega també de les noves tecnologies. 

FACEBOOK I INSTAGRAM DE L’ESCOLA: els/les mestr@s enviaran a la secretària un petit 

recull de fotos de les sortides i/o activitats que es fan per poder fer una publicació al 

Facebook i Instagram de l’escola per tal d’informar als/les mares i pares. Les fotos s’hauran 

de recollir en carpetes i, finalment, el/la tutor/a donarà una còpia en un pen a algun 

representant dels pares i mares de cada aula. Si no es té autorització dels drets imatges de 

l’alumne, aquest no sortirà en cap fotografia. (IMPORTANT! Aquest sistema s’utilitza per 

agilitzar la feina dels tutors/es i s’eliminen els blogs). 

- BIBLIOTECA; S’encarrega del funcionament de la biblioteca, el bibliopati i la festa de 

Sant Jordi. 

- CONVIVÈNCIA; La comissió de convivència és l’encarregada de fer un recull de les 

conductes contràries a les normes de convivència i de les mesures educatives 

correctores corresponents, així com conductes greument perjudicials per a la 

convivència al centre i mesures disciplinàries corresponents.  

- RISCOS; S’encarrega  de la seguretat de mestres i alumnes a l’escola. Simulacres. 

- ART: S’encarrega de la decoració del centre i de pensar activitats per les classes 

quan hi ha festes per la decoració. També demana la col·laboració a les famílies en 

la preparació i en la decoració del centre. S’encarrega també del timbre musical. 
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D’AVALUACIÓ 
 
Les comissions d'avaluació són formades per tots els mestres que exerceixen en el cicle i 
presidides pel/per la cap d’estudis o la persona en la que delegui. Si un mestre no pot assistir ha 
de donar el traspàs d’informació a l’equip directiu abans. 
 
Les funcions de les comissions d'avaluació són : 
- Analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne. 
- Establir, si escau, mesures d'adequació i reforç. 
- Proposar la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació que convinguin per a les 
activitats educatives del cicle. 
-Realitzar una valoració final per àrees i global, del progrés de cada un dels alumnes en finalitzar el 
cicle. 
-Decidir si els alumnes promocionen de nivell o hi resten un any més, en els cas que no hagin 
assolit completament els objectius del curs.  
 
Si s’acorda la promoció sense superar el curs o cicle, caldrà especificar el motiu a l’acta i també 
informar a la família. 
 
Les comissions d’avaluació es reuniran com a mínim un cop al trimestre. 
El/la cap d’estudis actuarà de secretari/a de les sessions i n'aixecarà acta. 
 
En les actes de les sessions trimestrals s'haurà d'explicitar, almenys, la relació d'alumnes que 
presenten dificultats i les mesures de reforç que reben i adequació preses. També hi constarà el 
nivell d’aprenentatge i el comportament de cada alumne/a i la valoració dels mestres que 
intervenen amb el grup-classe. 
 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: 
 
Aquesta comissió estarà formada per la directora com a coordinadora, les mestres EE i els 
psicopedagog de l’EAP. Si es creu convenient per les coordinadores de cicle i la cap d’estudis. 
 
Es reunirà almenys 1 vegada al trimestre. 
- Atendre les demandes que van sorgint. 
- Fer un seguiment dels alumnes amb NE. 
- Transmissió de la informació tractada a les avaluacions. 
- Transmissió al Claustre dels alumnes tractats i acords presos. 
 
 
COMISSIÓ SOCIAL 
 
La directora i la cap d’estudis participen a la comissió social de l’escola juntament amb la mestra 
d’EE i la treballadora social de l’EAP i la treballadora social de l’Ajuntament. 
 
Aquesta comissió es porta a terme un cop al trimestre com a mínim i es tracten els alumnes amb 
informe social i aquells que viuen en situacions socioeconòmiques desfavorides, així com també 
els casos d’absentisme escolar. Des de l’escola s’informa als tutors perquè facin un bon seguiment 
dels alumnes que s’hi tracten. 
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3. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
 
 
3.1. Organització de l’alumnat 
 
L’alumnat s’organitza en grups-classe, els quals tindran com a referència un/a tutor/a. 
 
Quan els alumnes s’incorporen a l’escola a P3 es distribuiran, si s’escau, en els dos grups de 
manera que aquests quedin equilibrats en: 
 

a) Nombre total d’alumnes 
b) Nombre de nens i nenes 
c) Nombre d’alumnes que han anat a l’escola bressol. 
d) Informació de l’escola bressol 
e) Data de naixement dels alumnes (grans i petits als dos grups) 
f) Nombre d’alumnat estranger 
g) Separació de cosins/es, germans/es i/o bessons/bessones. 

 
Si s’hagués de desdoblar un grup es faria segons els següents criteris: 
 

- Nivells d’aprenentatge 
- Alumnes amb nee 
- Alumnes conductuals 
- Nens i nenes 
- Noms repetits 
- Separació de cosins/es, germans/es i/o bessons/bessones 
- Amistats i relació positiva entre els alumnes 

 
Al desdoblament hi participaran els tutors i la mestra d’EE. Si el claustre ho creu convenient, es 
podria fer un sorteig per tal de desdoblar un grup. Direcció donarà el vist-i-plau. 
Es farà una reunió amb les famílies implicades perquè estiguin al cas. 
 
La pertinença de l'alumnat a un mateix grup-classe serà estable durant tota la escolaritat al nostre 
centre. No obstant, es podrà autoritzar un canvi d’aula per motius d’aprenentatge o de disciplina. 
Dit canvi ha d’anar acompanyat d’un informe mèdic i un informe de l’escola on es justifiquin les 
causes. La nostra referent de l’EAP i l’inspector n’ha d’estar assabentats. Si el clasutre ho creu 
necessari es pot fer una barreja d’alumnes en acabar el cicle. 
 

3.2. Organització dels horaris 
 
La cap d’estudis amb ajuda de l’equip directiu elaborarà els horaris a l’inici del curs escolar. 
 
Per tal d’elaborar els horaris cal tenir en compte: 
- Hores per etapa que estableix la normativa del Departament 
- Matèries que imparteixen els tutors a altres cursos 
- Hores d’impuls a la lectura 
- Les especialitats 
- Els grups bàsics 
- Hores d’atenció a la diversitat (desdoblaments, seps, atenció en petit grup) 
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Un cop fets els horaris es lliuraran als mestres i aquests podran fer els canvis que creguin 
oportuns sempre hi quan no afecti a altres mestres i/o classes i segueixin la normativa del centre. 
 

3.3. L’avaluació 
 

1. Les qualificacions van en funció de: 
 

a. Assoliment dels criteris (controls i registre del mestre) 
 

b. Comportament a l’aula 
 

c. Interès vers la matèria 
 

d. Participació a l’aula 
 

e. Realització de les activitats (complertes, correctes i amb bona presentació) 
 

f. Presentació dels deures 
 

g. Presentació dels treballs 
 

h. Responsabilitat global 
 

2. L’avaluació acostuma a ser acumulativa, sobretot a les llengües (és a dir, si acaben el 
trimestre amb notable, la global hauria de ser notable). A les matèries que es treballen 
objectius diferents, es fa la mitja dels 3 trimestres. 

 
3. Els alumnes amb adaptacions metodològiques s’avaluen com la resta del grup-classe 

(però a l’informe s’ha d’especificar i cal omplir el document del centre). 
 

4. Els alumnes que reben SEP s’avaluen com la resta de la classe (si a l’hora de realitzar el 
control no han donat algun contingut perquè n’han prioritzat altres, poden deixar la 
pregunta en blanc). 

 
5. Els alumnes que tenen PI, s’avaluen els objectius del PI amb l’informe establert pel centre. 

 
6. Es valoren els alumnes amb possibilitat de repetició en funció de: 

 
- Nº de matèries no superades 
- Aprofitament del següent curs 
- Diagnòstic alumne/a, si en té (possibilitat de millora) 
- PI, si en té (els alumnes d’EE poden repetir 2 cursos de primària) 
- Opinió de la família 
- Estat emocional de l’alumne/a (valorar el canvi a un altre grup) 

7. A partir de 2 matèries instrumentals no superades (cat, cast, mat) es considera que no es 
supera el curs normalment. En cas d’especialitat, caldrà valorar el motiu. Amb més de 4 
matèries no superades, no es pot passar de curs (excepte casos excepcionals). 

 
8. Si s’acorda la promoció sense superar el curs o cicle, caldrà especificar el motiu a l’acta i 

també informar a la família. 
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3.4. Atenció a la diversitat 
 

3.4.1. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA 
 
La mestra d’EE ocuparà la totalitat de les seves hores a atendre a alumnes amb NEE, sempre i 
quan sigui posible.  
 
A Primària es prioritzarà l’atenció de les hores de català i matemàtiques, tot depenent de les 
dificultats més significatives de cada grup classe.  
 
En quant als SEP’s, les hores s’assignaran segons els resultats de la proposta del curs passat i els 
resultats de les proves inicials. 
 
Es prioritzarà: 1) Assoliment de la lectoescriptura a CI, 2) Expressió escrita, comprensió i 
conceptes matemàtics a CM i CS. 
 

Les hores de suports s’assignaran a aquells grups que de forma global més dificultats presenten. 
 
Si el Claustre ho creu prioritari, les hores de suport també es destinaran a desdoblar un grup 
nombrós, en totes les matèries o només en algunes. 
 

3.4.2. MESURES 
 
MESURES UNIVERSALS  
 
Què són? 
 
Accions i practiques, de carácter educatiu preventiu i proactiu. 
- Permeten flexibilitzar el context d’aprenentatge 
- Proporcionen estrtègies per minimitzar les barreres d’accés. 
- Garanteixen l’aprenentatge significatiu. 
- Garanteixen la convivencia, el benestar i el compromés de tota la comunitat educativa. 
 
A qui s’adrecen? 
S’adrecen a tots els alumnes. 
 
Quines són? 
Les actuacions que permeten al centre crear contextos educatius inclusius: 

- Personalització dels aprenentatges 
- Organització flexible del centre 
- Avaluació formativa i formadora 
- Processos d’acció tutorial i orientació 
- Altres actuacions que contribueixen a l’escolarització i l’educació dels alumnes 
 
Qui les aplica? 
Tots els professionals del centre coordinats per l’equip directiu, amb la implicació de tota la 
comunitat educativa. 
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ADAPTACIONS GENERALS 
 
El tutor/a ha d’adaptar la metodologia de treball a les característiques del grup –classe i del propi 
alumnat per tal de que el procés d’ensenyament-aprenentatge esdevingui un fet profitós. 
 
ADAPTACIONS METODOLÒGIQUES 
 
Els alumnes estan a l’aula i segueixen la classe, però cal portar a terme algunes adaptacions 
metodològiques pel diagnòstic que tenen. El tutor/a i/o mestres s’encarrega d’aquestes 
adaptacions.  
 
Si cal, els alumnes amb adaptacions també poden rebre SEP i suport. I en cas necessari, poden 
tenir un PI i/o atenció de la mestra d’EE. 
 
 
SEP 
 
El SEP de reforç sempre serà per les àrees de matemàtiques i català. 
 
Les famílies han de signar l’autorització d’assistència al SEP i de finalització, en el cas que ja no es 
cregui oportú que segueixin. 
 
 
EDUCACIÓ ESPECIAL 
 
Els alumnes de primària amb NEE, amb informe de l’EAP, assisteixen a l’aula de d’EE sempre i 
quan les altres mesures (suport, Seps, etc.) no són suficients 
 
A Infantil es prioritza l’atenció d’aquells alumnes que ja presenten dificultats educatives i no 
poden seguir el currículum (sempre cal informe de l’EAP). També s’organitzarà un grup de parla 
per millorar l’expressió oral dels alumnes que presenten dificultats lleus i/o s’assesorarà als tutors 
per tal de treballar la parla a classe. 
 
Les famílies han d’autoritzar l’atenció de l’EAP i d’EE. 
 
Els alumnes que assisteixen a l’aula d’EE acostumen a tenir un PI. Els mestres tutors/es són els 
responsables d’elaborar el PI al llarg dels 2 primers mesos del curs (amb la col·laboració de la 
mestra d’EE i la psicopedagoga de l’EAP. També cal consultar als especialistes). 
 
COORDINACIÓ D’EDUCACIÓ ESPECIAL: Dilluns, sempre que és pugui, les Mestres d’educació 
especial es coordinaran amb la psicoedagoga de l’EAP. 
 
ATENCIÓ DE LA VETLLADORA 
La vetlladora atendrà als alumnes proposats per l’escola a petició de la psicopedagoga de l’EAP. 
 

3.4.3. PERSONAL D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

EL TUTOR/A (farà les adaptacions necessàries a l’aula i elaborarà un pla de treball per les 
hores de suport i SEP que té el seu grup-classe) Es coordinarà amb la mestra d’EE. 
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MESTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL  

 Atendre els alumnes amb necessitats educatives i vetllar per ells al centre. 

 Col·laborarà amb els tutors a l’hora de fer els PI. 

 Assistirà a les reunions amb les famílies dels alumnes amb NE, sempre hi quan sigui 
necessari i/o possible. 

 Formarà part de la CAD i de la Comissió Social. 

 Elaborarà el pla de treball pels alumnes que atén. 

 Col·laborarà amb els tutors a l’hora de realitzar els informes. 

 A final de cada trimestre farà un informe per a les famílies dels alumnes que ha atès. 
 
MESTRE DE SUPORT I SEP INTERN (Es coordinarà amb el mestre tutor/a i realitzarà el que estigui 
pautat al pla de treball). 
 
MESTRE DE SEP EXTERN (Es coordinarà amb els tutors i  planificarà el treball a realitzar). 
 
VETLLADORA (es distribuiran les hores assignades pel Departament segons els alumnes que 
tinguin dictamen al centre amb vetlladora). 
 
Tasques: 
- Coordinar-se amb el tutor/a de l’alumne/a. 
- Ajudar a l’alumne/a assolir els objectius d’aprenentatge marcats. 
- Assistir a les trobades dels professionals que atenen a l’alumne per tal de pactar la línia de 
treball a seguir. 
- Tasques assistencials en el cas que sigui necessari. 
 

PSICOPEDAGOG DE L’EAP (les seves tasques i actuacions es coordinaran a la CAD) 
 

 Assistència a les CAD. 

 Observació i derivació, si cal, dels alumnes d’infantil i primària. 

 Seguiment dels alumnes amb necessitats educatives. 

 Estudi dels alumnes de 6è amb NE per fer un bon traspàs a l’institut. 

 Coordinació amb logopeda i el psicòleg. 

 Assessorament al mestre. 

 Traspàs informació CDIAP, CSMIJ o altres centres externs. 
 

LA LOGOPEDA (del CREDA) 
 
3.5.- Acció i coordinació tutorial (Decret 102/2010, articles 38, 39) 
 
La tutoria i l'orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els mestres integrants 
del claustre poden exercir les funcions de mestre tutor quan correspongui. Cada unitat o grup 
d'alumnes té un mestre tutor, amb les següents funcions: 
 
a. Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels alumnes. 
 
b. Coordinar la coherència de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i les activitats 
d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu grup 
d'alumnes. 
 
c. Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions d'avaluació. 
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d. Vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la 
comunicació d'aquests als pares o representants legals dels alumnes. 
 
e. Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica dels alumnes. 
 
f. Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants legals per 
informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva participació en les activitats del col·legi. 
 
g. Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del col·legi. 
 
h. Participar en l'avaluació interna del centre. 
 
i. Aquelles altres que li encomani el/la director/a o li atribueixi el Departament d’Educació. 
 
L'exercici de les funcions del tutor és coordinat pel/la cap d’estudis. 
 
El nomenament i cessament dels tutors correspon al director, escoltat al claustre de professors. 
El nomenament s'efectua per un curs acadèmic. 
 
A final de curs, valorada l'opinió de tots els professionals, el Director assignarà els cursos als 
mestres que està previst continuïn el proper curs. S'intentarà establir el següent ordre: 
 
- Preferències dels mestres definitius (segons antiguitat). 
- Preferències dels mestres interins (segons antiguitat). 
 
Es tindrà en compte: 
 
- Les necessitats del centre. 
- Les característiques dels diferents grups-classe. 
- L'especialització i capacitació dels professorat en els diversos cicles o àrees. 
- L'experiència docent en un determinat cicle o àrea. 
 
Les vacants que quedin seran cobertes al setembre amb el personal interí que enviarà el 
Departament. 
 
Sempre que l'organització del centre ho permeti i es pugui donar resposta als requeriments del 
projecte educatiu, el/la director/a procurarà que les promocions d'alumnes tinguin el mateix tutor 
al llarg de tot un cicle. La tutoria només podrà durar 2 cursos (com a cas excepcional, podria durar 
3 si es tractés d’acabar el cicle). 
 
Tanmateix es vetllarà per tal que no coincideixin dos mestres nous en dos grups paral·lels. 
 
3.6.- Mestres Especialistes 
 
Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com l'educació infantil i l'educació 
especial, seran assignades preferentment als mestres que disposin de l'especialitat corresponent. 
 
La direcció pot assignar àrees d'especialitat a mestres no especialistes sempre que comprovi que 
tenen l'adequada titulació, formació o experiència. 
 
Els mestres especialistes poden intervenir al segon cicle d'educació infantil. 
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Les funcions dels especialistes són: 
- Coordinar les activitats curriculars de l’especialitat. 
- Coordinar-se amb el mestre/a tutor/a. 
- Impartir les classes a l'educació primària i infantil, atenent a les dedicacions horàries 
establertes. Si l'especialista no pot impartir amb intervenció directa totes les hores destinades a 
l'àrea, haurà d'assessorar i supervisar convenientment el mestre no especialista que s'encarregui 
de les hores restants. 
 
- Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter d'especialista, es 
dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre. 
 
EL/A MESTRE/A DE RELIGIÓ 
 
Al nostre centre imparteix la religió una mestra de l’Arquebisbat amb conveni amb el 
Departament. Aquesta mestra assisteix al centre 2 dies a la semana (1 dia i una tarda). Forma part 
del Claustre i es considera com una mestra més del centre. El seu horari es destina a impartir 
hores de religió pels alumnes que han sol·licitat aquesta formació, si sobra temps, se li assignaran 
altres tasques educatives. 
 
3.7.- Actuació educativa globalitzada sobre l’alumnat 
 
L’actuació educativa ha d’anar sempre lligada a la línia pedagògica del centre. Tots els mestres 
han de seguir aquesta línia pel bon funcionament de l’aprenentatge dins del centre. 
 
Qualsevol mestre de l’escola té la responsabilitat de portar a terme els acords presos en claustre 
davant de tots els alumnes del centre. 
 
Tot el professorat que imparteix docència en un grup-classe ha d’adaptar-se als acords del cicle 
pel que fa a actuacions, prioritats i maneres de fer per tal de donar coherència al procés educatiu, 
tenint en compte les particularitats del grup. 
 
Els tutors són els responsables de definir les estratègies que s’utilitzaran amb el grup i tot el 
professorat implicat ha d’anar a una per aplicar-les i assolir els objectius pretesos. 
 
3.8.- Altres: controls, deures i estudi 
 
Els alumnes s’emportaran els controls a casa I tornaran signats. 
  
L’alumnat pot dur feines per a fer a casa seguint aquests criteris: 
 
- Sempre que no hagi acabat la feina prevista a la classe o sigui una feina d'ampliació (biblioteca, 
internet, experimentacions,...). 
 
- Sempre que, atenent la diversitat, la mestra o mestre cregui necessari un reforç en algun 
aspecte acadèmic. 
 
- La feina de casa mai suposarà un avenç del programa escolar, sinó un reforçament dels aspectes 
treballats a classe. 
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4. CONVIVÈNCIA ESCOLAR 
 
Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima 
escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta. 
 
 
4.1. Mesures de promoció de la convivència. (Decret 102/2010 Art. 23.1) 
 
El procés educatiu necessita ser dut a terme en un clima de convivència que afavoreixi 
l’aprenentatge. 
 
Amb aquesta finalitat, l’escola acorda treballar: 
 
- Educació emocional en tots els nivell educatius. 
- Actuacions programades a valors/religió. 
 
 
 
4.2. Mecanismes i fòrmules per a la promoció i resolució de conflictes. 
 
L’escola treballa l’educació emocional en tots els nivells com a camí per a millorar la convivència i 
la resolució de conflictes. El diàleg, l’autoregulació i el respecte vers l’altre són les eines principals 
per a aconseguir una bona convivència. El document que desenvolupa i concreta aquests 
mecanismes és el Projecte de convivència. Està en procés d’elaboració. 
 
4.3. Mediació escolar (Títol 3 del Decret 279/2006) 
 
Apliquem la resolució pacífica de conflictes com a procés de mediació escolar per tal de què els 
alumnes vagin assolint les estratègies necessàries per aplicar-les de forma autònoma. Tot el 
professorat és mediador en la resolució de conflictes. 
 
La mediació es treballarà sempre que calgui amb els mestre implicat al momento. 
 
4.4. Drets i deures dels alumnes 
 
L' alumnat té dret a rebre una formació que els permeti aconseguir el desenvolupament de la 
seva personalitat dintre dels principis ètics, morals i socials acceptats per la nostra societat. La 
formació de l' alumnat haurà de comprendre: 
 

 Formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals en l' exercici de la tolerància i 
de la llibertat dins els principis democràtics de la convivència. 

 Formació en el coneixement del seu entorn social i cultural, i en especial de la llengua i 
totes les manifestacions culturals catalanes. 

 Adquisició de tècniques de treball i hàbits socials. 

 Formació religiosa que estigui d' acord amb les conviccions dels pares o tutors dins del 
marc legal establert. 

 Formació en el respecte per la pluralitat lingüística i cultural. 

 Formació per a la pau, cooperació i solidaritat vers els pobles. 

 Educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats 
físiques. 
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1. L' alumnat té dret a una valoració acurada del seu progrés personal i rendiment escolar, 
per la qual cosa han d' estar informats dels criteris i procediments d' avaluació, sempre d' 
acord amb els objectius i continguts de l' ensenyament. 

2. L'  alumnat  i  les  seves  famílies  tenen  dret  a  sol·licitar  aclariments  respecte  a  les  
qualificacions acadèmiques i podran reclamar les decisions i qualificacions que s' adoptin 
al final d' un cicle o d' un curs. 

3. L' alumnat té dret a que se li respectin les seves conviccions religioses, moral i 
ideològiques, a la llibertat de consciència i a la seva intimitat en relació a les seves 
creences o conviccions. 

4. L' elecció de la formació religiosa no comportarà una discriminació. 
5. L' alumnat té dret al respecte de la seva integritat física i de la seva dignitat personal. 
6. L' alumnat té dret a portar a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat 

i higiene adequades. 
7. L' alumnat té dret a un ambient que fomenti el respecte entre els companys. 
8. L' alumnat té dret  a la reserva d' aquella informació de que disposi el centre docent, 

relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sense perjudici de satisfer les 
necessitats d’informació de l’Administració educativa i els seus serveis, de conformitat 
amb l’ordenament juridic, i sens perjudici de l’Administració educativa i els seus serveis, 
de conformitat amb l’ordenament jurídic, i sens perjudici de l’obligació de comunicar a 
l’autoritat competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments 
per a l’alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de 
protección del menor. 

9. L' alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els termes que 
preveu la legislació vigent. 

10. L' organització de la jornada de treball escolar es farà prenent en consideració entre altres 
factors, l' edat, les propostes i els interessos de l' alumnat, per tal de permetre un bon 
desenvolupament de la seva personalitat. 

11. Dret a manifestar amb llibertat individual i col·lectivament les seves opinions. 
12. Dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de tipus familiar, 

econòmic i sociocultural amb la finalitat de tenir les condicions adequades que li 
garanteixin una igualtat d' oportunitats real. 

13. Dret a la protecció social en supòsits d' infortuni familiar, malaltia o accident. En els casos 
de malaltia prolongada o accident, l' alumnat tindrà dret a l' ajut que necessitin, 
mitjançant l' orientació, material didàctic i els ajuts necessaris per tal que l' accident o 
malaltia no suposin cap detriment del seu rendiment escolar. 

14. Dret a l' existència d' un ambient estimulant, valorant el treball i l' esforç. 
15. Rebre informació veraç, precisa i adaptada a les possibilitats de cada edat sobre l' escola, 

el seu funcionament i normativa i les obligacions que són per a cada persona o grup. 
16. Utilitzar les instal·lacions, mobiliari i material del Centre, que hauran d' estar adaptades a 

les seves necessitats físiques i psíquiques, amb totes les garanties de seguretat i higiene, 
tenint en compte les possibilitats del Centre. 

17. Realitzar activitats culturals, esportives i de foment del treball en equip. 
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L’Alumnat té el deure de: 
 

1. Acceptar el Projecte de centre i la Normativa recollida en les NOFC 
2. Evitar sorolls, baralles, corregudes i empentes dins de l' escola que poden molestar a 

altres persones que hi conviuen. 
3. Reparar aquells desperfectes dels quals siguin responsables i que estiguin a l' abast de les 

seves responsabilitats o habilitats (si cal, amb aportació econòmica de la família). 
4. Complir els encàrrecs que els/ les mestres els encomanin per a les famílies i viceversa. 
5. Les activitats programades per l' Equip de Mestres de l' escola incloses en el Pla Anual de 

Centre i aprovades pel Consell Escolar són d´ assistència obligatòria per a l' alumnat. 
6. L' estudi constitueix un deure bàsic que comporta el desenvolupament de les seves 

aptituds personals i l' aprofitament dels coneixements que s' imparteixen amb la finalitat 
d' assolir una bona preparació humana i acadèmica. Aquest deure es concreta amb les 
obligacions següents: 

 
 Assistir a classe, participar en les activitats acordades en el calendari escolar i respectar els 

horaris establerts. 
 

 Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l' exercici de les funcions docents. 
 

 Respectar l' exercici del dret a l' estudi dels seus companys i companyes. 
 

7. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com 
també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa 

8. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o 
per qualsevol altra circumstància personal o social. 

9. Complir i respectar la normativa del centre. 
 

 
4.5. Faltes i sancions de l’alumnat 
 
Faltes lleus  Poden ser aplicades pel mestre responsable de l’ activitat en el moment de produir-se 
la falta.  
Poden ser:  
- Amonestació verbal  
- Amonestació escrita i avís a la família.  
- Sortida a un altra classe o direcció. 
 - Restitució del material deteriorat  
- Petició privada d’excuses a la persona ofesa o perjudicada. 
 - Privació de pati.  
- Control rigorós i vigilància exhaustiva de l’ alumne reincident en aquest tipus de faltes.  
Faltes greus  Les sancions per faltes greus podran ser:  
- Amonestació escrita amb avís els pares o tutors legals. 
- Restitució del que s’ha fet malbé.  
- Petició pública d’excuses a la persona ofesa.  
- Privació del temps d’ esbarjo.  
- Realització de tasques educadores en horari  lectiu.  
- Canvi de grup de l’alumne per un període de temps decidit per la comissió de convivència.  
- Suspensió de l’assistència a excursions o colònies. 
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4.6. Dret d’imatge dels alumnes 
 
A l’iniciar l’escolaritat es sol·licitarà el dret d’imatge a les famílies per utilitzar la imatge dels 
alumnes amb finalitats educatives i/o familiars. Si la família no diu el contrari, l’opció escollida es 
mantindrà per tota l’escolaritat fins a finalitzar 6è. 
 
Es vetllarà perquè els alumnes no autoritzats, no surtin a la foto i en cas de sortir, se’ls taparà la 
cara amb tècniques informàtiques. 
 
Les imatges es publicaran principalment al blog de l’escola, xarxes socials i bynaap. A les xarxes 
socials Facebook e Instagram es publicarà un petit recull de fotos relacionades amb activitats, 
sortides i colònies de tota l’escola, sempre respectant el dret d’imatge i oferint unes fotografies 
molt generalitzades i preses amb consciencia. 
 
Però també es podran publicar imatges en diferents mitjans de comunicació sempre que tingui a 
veure amb fets relacionats amb l’escola i/o extraescolars. 
 
 
Als alumnes de cicle superior se’ls crearà un correu electrònic amb domini els cossetans per a 
poder treballar. Si es creu convenient també a 4t. Es demarà una autorització a les famílies. 
 
 
5. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR 
 
L’Escola Els Cossetans és un centre acollidor i vol la participació de tota la comunitat educativa. 
 
5.1. Relació amb les famílies 
 
Escola i família han de seguir plegats l’aprenentatge i l’evolució, per aquest motiu des de l’escola 
es promou molt la relació i la informació a través de: 
 
- Reunió inici de curs per presentar el nou curs. 
- Entrevistes amb els tutors/es i especialistes al llarg de tot el curs. 
- Festes tradicionals compartides. 
- El blog de l’escola, Facebook, Instragram. 
- Trobades amb l’AMPA. 
- Consells escolars. 
- Les famílies a les aules, sempre que es cregui necessari i adequat. 
- Intercanvi fets/opinions puntuals (telèfon, a les sortides...). 
- Portes obertes per les famílies dels alumnes que es preinscriuen. 
- Notes informatives. 
- BYNAAP. 
- Informes per trimestres. 
 
- .... 
 
En cas de separació de progenitors sempre cal portar al centre la sentència del jutge. Problemes 
entre els progenitors en relació amb els fills. 
 
En els supòsits de problemes sorgits entre els progenitors o tutors legals d'alumnes menors 
d'edat, cal tenir en compte els criteris següents: 
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- Com a regla general, no prendre partit ni adoptar cap posicionament en les relacions 

privades entre els pares dels alumnes, referents als seus drets i deures envers aquests. 
- Complir sempre les resolucions i requeriments judicials escrits sobre les relacions 

esmentades. Com a qüestions específiques cap persona, sigui o no funcionària, no està 
obligada a proporcionar informes dels alumnes a petició d'un advocat. Cal exigir l'oportú 
requeriment judicial. 

- Els pares, si no han estat privats judicialment de la pàtria potestat, tenen dret a rebre 
informació sobre el desenvolupament educatiu dels fills. 

- Els pares que hagin estat privats de la pàtria potestat s'han de sotmetre al règim de 
relacions amb el fill que hagi estat establert mitjançant sentència judicial. 

- Les decisions de canvi de centre d'un alumne corresponen a les persones que en 
tinguin atribuïda la pàtria potestat. Aquesta s'exerceix per ambdós progenitors o per un 
de sol amb el consentiment exprés o tàcit de l'altre, i són vàlids els actes que faci un d'ells 
segons l'ús social i les circumstàncies. 

- En cas de desacord entre progenitors, cal complir el que determini el jutge. Els infants 
més petits han de ser lliurats, a l'hora de la sortida, als pares que en tinguin atribuïda la 
guarda i custòdia o a les persones que en tinguin l'encàrrec. 

- Davant de qualsevol exigència que depassi els criteris que s'han expressat 
anteriorment, cal demanar el corresponent requeriment judicial. 

- Per fer les entrevistes amb el tutor/a caldrà que estigui present el pare i o mare. 
També la nova parella (si el pare o mare ho creu convenient). 

 
 
5.2. L’AMPA 
 
Els pares dels alumnes tenen garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu i, en 
conseqüència, poden associar-se constituint l’AMPA. 
 
L’AMPA assumirà, entre d'altres, les següents finalitats: 
 
a) Assistir els pares, mares o tutors en tot el que puguin necessitar ( i estar en les seves 
competències) relacionat amb l’escolarització dels seus fills. 
 
b) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar en 
l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de 
serveis. 
 
c) Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre. 
 
d) Gestionar els llibres de text del centre amb l’empresa col·laboradora. 
 
e) Fer aportacions econòmiques i/o regals als alumnes per les festes: La castanyada, nadal, sant 
jordi i final de curs. 
 
L’AMPA pot utilitzar els locals del centre per les activitats que li són pròpies. El/la director/a del 
centre facilitarà la integració d'aquestes activitats a la vida escolar, tenint en compte el normal 
desenvolupament d'aquesta. 
 
L’AMPA pot utilitzar les cartelleres per a la difusió de la informació pròpia. 
 
L’AMPA tindrà contactes periòdics amb l’equip directiu del centre.  
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5.3. La carta de compromís 
 
 
Les cartes de compromís són signades per la direcció del centre i la família. 
 
L’Administrativa donarà una còpia de la carta de compromís (signada per ambdues parts) a la 
família i es quedarà l’original per posar-la a l’expedient de l’alumne/a. 
 
S’informa a totes les famílies del centre del contingut de la carta a les reunions de pares d’inici de 
curs. 
 
Les famílies dels alumnes que es vagin incorporant al centre, hauran de signar la carta. 
 
Els acords que sorgeixin de les entrevistes s’anotaran al full establert pel centre. S’arxivarà a 
l’expedient de l’alumne/a. 
 
La carta de compromís signada per ambdues parts s’arxivarà a l’expedient dels alumnes. 
 
 
6. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 

6.1. Horari del centre 
 
Preguem la màxima puntualitat en els horaris tant a les entrades com a les sortides, així com als 

canvis de classe, patis i assistència a reunions. 

De setembre fins la segona setmana de juny (amb alumnat): De 8:30 a 12:00 matí i de 15:00 a 

16:30 tarda. Exclusives de 12 a 13h. 

Mes de setembre i resta del mes de juny (sense alumnat): De 9:00 a 13::30.  

 
6.2. Horari d’exclusiva 

 

En general l’hora d’exclusiva s’ocuparà de la següent manera; 

Dilluns: Nivell 

Dimarts: Treball personal/ Reunions informatives/ Tallers mestres. 

Dimecres: Entrevista amb pares. Queden exclosos els tutors/es el quals pel seu horari no puguin 

fer-ho en aquesta hora i hagin de tenir contemplada aquesta hora dins del mateix.  

Quan es vulgui una reunió fora d’aquests horaris i si el tutor/a no té inconvenient, es podrà fer 

avisant la direcció, dins l’horari lectiu. 

Dijous: Comissions  

Divendres: Cicle i/o claustre. 
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6.3. Entrades i sortides del centre. 
 

INFANTIL: Entren i surten per la porta que hi ha al costat de la principal, pel pati d’infantil,  

acompanyats dels pares. A la sortida les portes s’obriran 5’ abans. 

PRIMÀRIA:  

Entrades: Entren sols per la porta del pati de primària. Cada mestre té assignat un punt de 

vigilància i és el mateix durant tot el curs.  

Sortides: Surten per la porta del pati de primària acompanyats del mestre/a responsable en 

aquell moment. 

Els pares dels alumnes de 1r nivell podran entrar a buscar-los i aquests es posaran darrere 

de les xarxes.  

Els dies de pluja els pares dels alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è poden entrar fins al porxo a buscar-

los. Els de CI sortiràn per la porta principal. Si els alumnes arriben repetidament tard hauran 

d’esperar-se a la segona sessió amb un membre de l’equip directiu. 

 
6.4. Visites dels pares 

 
Les entrevistes amb pares són els dimecres a les 12h.  Queden exclosos els tutors/es el quals pel 

seu horari no puguin fer-ho en aquesta hora i hagin de tenir contemplada aquesta hora dins del 

mateix.  

Quan es vulgui una reunió fora d’aquests horaris i si el tutor/a no té inconvenient, es podrà fer 

avisant la direcció, dins l’horari lectiu. Si no fòs posible hauria de ser via telefónica. 

 
6.5. Activitats complementàries 

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 i activitats extraescolars aquelles que organitza l’AMPA i que es fan 
fora de l’hora lectiu. 
 

6.6. Acompanyants sortides: 
 
No es faran sortides amb menys de dos acompanyants un dels quals ha de ser necessàriament un 
mestre, llevat d'aquelles en què el consell escolar pugui determinar altres condicions de manera 
fonamentada. Prioritàriament, tots els acompanyants de les sortides seran membres del claustre. 
 
La relació màxima d'alumnes/mestres o acompanyants per a les sortides ha de ser la següent: 
 
- Segon cicle d'educació infantil, 10/1 
- Cicle inicial d'educació primària, 15/1 
- Cicle mitjà d'educació primària, 15/1 
- Cicle superior d'educació primària, 20/1. 
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En cas que les activitats es prolonguin més d'un dia, les relacions màximes alumnes/mestres o 
acompanyants són de: 
 
- Segon cicle d'educació infantil, 8/1; 
- Cicle inicial d'educació primària, 12/1 
- Cicle mitjà d'educació primària, 12/1 
- Cicle superior d'educació primària, 18/1. 
 
Els grups en què hi participin alumnes amb necessitats educatives especials les relacions es 
conformaran d’acord amb les seves característiques. 
 
Si aquestes activitats afecten tot el centre es comunicarà a la Inspecció d'Ensenyament. Si 
suposen l'alteració del calendari escolar, caldrà l'autorització prèvia del/la director/a general del 
Departament d’Educació. 
 
A l'alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l'autorització escrita del pare, la 
mare o representants legals. 
 
Si és una sortida pel poble, sense dinar ni autocar, servirà l’autorització de sortides breus que 
signen els pares a inici de curs. 
 
Sense autorització escrita, l’alumne no podrà sortir del centre. 
 
Totes les activitats complementàries seran aprovades pel Consell Escolar. Aquelles que puguin 
sorgir de forma sobtada, seran aprovades pel director/a del centre, que ho comunicarà en el 
següent consell escolar. 
 
La participació a les activitats que tinguin cost econòmic estaran supeditades al seu pagament. 
S’ha de cumplir les dates establertes. Si es fa el pagament fora de termini es valorarà la 
possibilitat que vagi o no. 
 
El dia que està programada una sortida els alumnes poden: 
 
- Realitzar la sortida amb el seu tutor/a i altres Mestres. 
 
- Quedar-se a casa. 
 
- Assistir al centre (l’escola sempre planificarà serveis mínims d’atenció als alumnes que 
no van d’excursió. Si l’organització horària ho permet, es destinarà un mestre per atendre als 
alumnes. Si no ho permet, es repartiran els alumnes per classes). 
 
Aquests alumnes no avançaran continguts, repassaran i jugaran. 
 
Si assisteixen al centre una quantitat d’alumnes que requereixen l’atenció de més d’un mestre, 
s’haurà de plantejar si de cara al curs vinent aquesta sortida es portarà a terme. 
 
Els fills/es de les famílies que tinguin deutes de llibres de text i/o material amb l’escola i no 
compleixin els acords de pagament que van fer al principi de curs amb secretaria/administració, 
no podran participar en les activitats complementàries de pagament. 
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Sempre que es cregui oportú i per motius pedagògics, socials… l’equip de Mestres pot prohibir 
l’assistència d’algun alumne a sortides i activitats. 
 

6.7. Activitats extraescolars 
 
Són activitats extraescolars aquelles que es fan al recinte escolar fora de l’horari lectiu. Les 
activitats extraescolars les organitza l’AMPA (directament o a través d’empreses especialitzades) 
anualment per als seus socis i han de ser aprovades pel Consell Escolar. 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. 
 

6.8. L’Esbarjo 
 
El centre disposa de patis, que constitueixen un espai docent per a l'esbarjo de l'alumnat, per a la 
docència de l'educació física, i per a altres activitats que requereixin un espai obert i gran. 
 
1. Tots els alumnes sortiran al pati a les hores d'esbarjo. És bo sortir al pati i esbargir-se després 
d'una estona de treball: d'aquesta manera també s'afavoreix que es comenci la propera classe 
amb millors condicions, amb una disponibilitat més adequada. Si fa mal temps ens haurem de 
quedar a la classe o al cobert. En cas de que un/a mestre/a castigui a un/a alumne/a, cal que se’n 
faci responsable i es quedi a l’aula amb ell/a (els nens/es no poden estar als passadissos davant la 
sala de mestres). 
 
2. Cal que, en sortir al pati, tothom ho faci amb normalitat, sense crits ni sorolls perquè, sense 
pensar-ho, podríem molestar alguna classe que està treballant. 
 
3. A les hores de pati no es podran fer deures, ni tampoc es podran treure llibres ni material 
escolar. Només es podran fer els deures a la classe amb el mestre/tutor present. 
 
4. Els alumnes de primària podran jugar al pati de sorra, a les zones dels arbres i a la pista. No 
podran jugar a les següents zones: a la zona de la porta del pati ni al passadís dels arbres, entre els 
edificis d’infantil i primària. 
 
5. Cada dia hi ha 5 mestres de vigilància de pati (2 a infantil i 3 a primària). Si hi ha qualsevol 
problema ens hem d’adreçar als mestres del pati. 
 
6. El primer timbre ens indica que hem de deixar de jugar i podem anar a beure aigua, a rentar-
nos, etc. 
 
7. Els alumnes no s'enfilaran a les baranes, a les reixes o a les finestres que hi ha a la zona de 
l’escola. Tampoc no es pot pujar a les tanques de l'escola (ni quan s’entra ni quan es surt del 
centre), ni enfilar-se a les cistelles de bàsquet i a les porteries. És perillós i podrien prendre mal. 
Només es podrà jugar a pilota a les zones delimitades. 
 
8. En cas de pluja els alumnes es quedaran a l’aula amb el seu tutor/a. Els mestres sense tutoria 
reforçaran els cursos d’infantil i primària. Cada especialista al seu cicle corresponent. 
 
9. Els alumnes no poden portar joguines excepte en els casos que el mestre ho demani. 
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6.9. Absències 

 
Del professorat: . Es considera absència la no assistència a l’escola tant en l’horari lectiu com en el 
de permanència (exclusives, formació, etc.). 
 
Els mestres han de comunicar per escrit amb antelació les seves absències, i s’hauran de 
recuperar segons la normativa vigent. Els/les mestres han de cobrir les substitucions dels 
companys/es que falten al centre segons els següents criteris: 
 
- S’agafaran per a substituir les hores destinades a substitucions, treball personal, suport, SEP, 
coordinació, EE i/o Equip directiu, en aquest ordre. Si no hi ha més mestres s’ajuntaran 2 grups 
segons valoració de la cap d’estudis tenint en compte el nombre d’alumnes. 
 
- 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. 
 
Retard del professorat: Si els mestres arriben tard al centre, cal que prèviament avisin a l’escola o 
a la directora amb una trucada telefònica per tal de substituir el temps de la seva absència amb 
un altre mestre. La directora farà el registre dels retards del professorat. En cas de que el retard 
no sigui justificat prèviament, s’anotarà a l’aplicatiu del Departament i es procedirà a seguir el 
protocol establert. 
 
De l’alumnat: L'assistència de l'alumnat al centre és obligatòria. Els pares han de comunicar les 
absències dels seus fills especificant el motiu i la durada de l’absència. El tutor o tutora custodiarà 
els justificants durant el trimestre, i en acabar cada trimestre es lliuraran les faltes a direcció 
(encerclant les justificades), i en cas dels alumnes absentistes en què s’hi hagi fet actuacions a 
través de la comissió social o direcció, s’arxivaran a l’expedient de l’alumne. 
 
El mestre tutor comunicarà les absències als pares, mares o representants legals dels alumnes a 
través dels informes trimestrals. 
 
Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat. 
 
En cas que el mestre-tutor detecti alumnes amb absències repetides, els pares dels quals no 
justifiquin les faltes, o que fins i tot comunicant-les les absències afectin el rendiment acadèmic 
del nen o nena, passarà petició a la comissió social del centre per a estudiar el cas i intervenir-hi 
oficialment segons el protocol d’absentisme de l’OME. 
 
En el cas d'absències repetides, es procurarà en primer lloc la solució del problema amb l'alumne i 
el seu pare, mare o representant legal, el tutor i el/la director/a i, si cal, sol·licitarà la col·laboració 
dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògics, en el cas d’alumnes amb necessitats 
educatives especials, i dels serveis d'assistència social del municipi. L’ordre a seguir serà: 
 
Avisar a la família (tutor). 
 
Direcció trucarà a la família per concertar una entrevista i establir acords per aconseguir 
l’assistència continuada al centre. 
 
Avisar a la família per escrit (direcció). 
 
Comunicar als serveis socials. 
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Si no es soluciona, comunicar als serveis territorials. 
 
6.10.- Malalties 
 
Admissió d'alumnes malalts 
 
L’ alumne/a que pateixi una malaltia susceptible d’encomanar-se, no pot assistir a l’escola fins a la 
seva total recuperació. 
 
Si a l’escola es detecta que un/a nen/a no es troba bé o pateix alguna malaltia infecciosa s’avisarà 
a la família per a que el vinguin a buscar. 
 
És obligació dels pares informar a l’escola de les malalties (cròniques o no) que tinguin els nens. 
 
El personal del col·legi no administrarà cap tipus de medicament excepte en el cas de malalties 
cròniques (asma...) o altres casos particulars, sempre que hi hagi la prescripció mèdica i 
l’autorització de la família conforme el personal del centre li pot donar la medicina. 
 
Si l’alumne/a assisteix al centre varies ocasions amb febre i mal estar i la família no respon a les 
trucades dels mestres s’informarà als serveis socials. 
 
 
Polls 
 
Els alumnes que tenen polls no poden venir a l’escola per evitar el contagi amb la resta de 
nens/nenes. Si es detecten caldrà fer el tractament recomanat pels especialistes i l’alumne no 
podrà venir al centre fins que estigui ben net. 
 
Els Mestres no miraran expressament els caps dels alumnes, però si s’observen a simple vista, 
s’informarà per telèfon a les famílies i es demanarà que vinguin a buscar a l’alumne/a per fer-li el 
tractament. 
 
Si un alumne/a assisteix al centre en varies ocasions amb polls al cap i la família no fa cas de les 
advertències de direcció, s’avisarà a serveis socials. 
 
 
6.11. Incidents i accidents. 
 
En cas de petites cures: El/la mestre/a que estigui amb l’alumne/a haurà d’atendre la situació 
(aigua i sabó si cal i també gel en cas de cops). Sempre cal avisar a la família en cas de petites 
cures. 
 
En cas d’accident 
 
El/La mestre/a o la persona responsable que es trobi dirigint o vigilant una activitat escolar, 
extraescolar o complementària en la qual tingui lloc un accident, haurà d'atendre la situació 
produïda amb els mitjans de què pugui disposar, actuant en tot moment amb la diligència deguda, 
conforme al que estableix la normativa vigent. El/La mestre/a avisarà amb la major brevetat 
possible al centre i aquest, si s’escau, a la família. També es prendran les mesures adients - si 
escau - per tal que tots els alumnes romanguin atesos. 
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6.12. Seguretat al centre 
 
La direcció, juntament amb el/la coordinador/a de riscos laborals, vetllaran per la seguretat del 
recinte i les instal·lacions escolars, tenint cura en considerar els elements de seguretat de què ha 
d'estar proveït el centre. La direcció tindrà cura que la realització d'obres i tasques de 
manteniment, reparació i conservació no interfereixi la normal activitat del centre o bé es 
programi una distribució diferent de les activitats, de manera tal que resultin al màxim 
d'independents possible en els espais i/o temps. 
 
S’elaborarà el conveni de riscos laborals amb les empreses que treballin al centre, tal com marca 
la normativa, es el signaran ambdues parts (escola i empresa) 
 
L’escola disposa del pla d’emergència i evacuacions com un reglament específic per a aquests 
supòsits. Aquestes normes es donaran a conèixer a l'inici de cada curs, a l'alumnat, al professorat i 
a la resta de personal. 
 
Es realitzarà, com a mínim, un simulacre d'evacuació al curs. La valoració de la realització dels 
simulacres s'incorporarà al pla d’emergència i es remetrà a la delegació territorial del 
Departament d’Educació. Els resultats d'aquestes valoracions seran tinguts en compte per a la 
millora i actualització del pla d'emergències i evacuacions. 
 
 
6.13. Higiene: 
 
És exigible/imprescindible una bona higiene de les persones que comparteixen el mateix espai, en 
aquest cas l’escola. Amb aquesta finalitat, les famílies són responsables de la higiene de llurs fills, 
tant personal com de la roba que porten. Els tutors vetllaran per assegurar aquest aspecte en els 
seus alumnes, actuant de la manera més convenient per facilitar la integració de tots els alumnes i 
la cohesió del grup, i informant a la comissió social en cas que es detecti una possible negligència 
de les famílies en l’atenció dels menors. 
 
 
6.14. Consideracions sobre el vestit 
La roba que vesteixin els alumnes ha de ser adient a l’activitat que s’ha de realitzar a l’escola. 
 
No es permetran indumentàries inadequades o que impossibilitin la realització de totes les 
activitats curriculars, la comunicació interpersonal, la identificació personal, la seguretat personal 
o la dels altres. 
 
No es permetran ni toleraran símbols que exaltin la xenofòbia o el racisme, o que promoguin 
qualsevol tipus de violencia. 
 
7. QUEIXES I RECLAMACIONS 
 
Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l’exercici professional del 
personal del centre. 
 
Secció 1. 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. 
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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 direcció del centre parlarà amb el/la mestre afectat per contrastar la queixa rebuda. 
 
La resposta a les queixes s’ha de donar amb la màxima celeritat possible evitant sobrepassar el 
plaç d’una setmana. 
 
Si el problema no es soluciona o bé no s’arriba a cap acord, caldrà que les queixes tornin a fer per 
escrit, aquestes es faran arribar al mestre i el/la mestra tindrà una setmana per fer un informe 
dels fets i lliurar-lo a direcció. Direcció tornarà a donar resposta a la família i s’intentarà arribar a 
una solució. 
 
Si el problema continua després de totes aquestes actuacions, caldrà avisar a inspecció. 
 
 
 
 
Secció 2. 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 ha 
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.  
 
Secció 3. Impugnació de decisions dels òrgans i personal del centre. 
 
Els escrits d’impugnació de les decisions preses pel personal del centre, s’hauran de dirigir a la 
direcció amb les dades descrites a la secció 1. 
 
Els escrits d’impugnació de les decisions preses per la direcció, es dirigiran al director dels SSTT o a 
inspecció. 
 
8. SERVEIS ESCOLARS 
 
El centre disposa de menjador escolar, que s'organitza d'acord al que disposa el Decret 160/1996, 

de 14 de maig. 
 
El funcionament i gestió del menjador escolar és responsabilitat de l’AMPA i de l’empresa 
contracta per a gestionar els àpats. 
 
El funcionament del menjador escolar segueix les directrius del consell escolar del centre. 
 



  

 

41 
 

  

  

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 

 
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 monitores que l'empresa estipuli. 
 
És responsabilitat de l’AMPA vetllar pel manteniment, conservació i reparació si s’escau, dels 
materials del centre que es puguin malmetre pel seu ús en horari de menjador. 
 
El centre també disposa de servei d’autocar gestionat pel Consell Comarcal. La vigilància va a 
càrrec d’una monitora contractada pel Consell Comarcal. 
 
9. ADMINISTRACIÓ 
 
9.1 Gestió econòmica 
 
El/la secretària de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre, amb el vist-i-plau 
de la directora (elaboració delpressupost, 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.  
 
Les coordinadores de cicle disposen d’una tarjeta bancària per a poder fer petites compres pel seu 
cicle. 
 
La Secretària porta un registre intern dels diferents ingressos i despeses: 
- Registre del banc. 
- Registre de la caixeta. 
 
A inici de curs es farà el pressupost i s’informarà al consell escolar. El pressupost sempre ha de 
tenir en compte el desenvolupament del Projecte Educatiu de centre. En acabar l’any es farà la 
liquidació i s’informarà al consell del resultat. Si es produeixen modificacions de partides també 
s’informarà al consell escolar. 
 
 
 
9.2 Beques i Ajuts 
 
L’Escola informarà a les famílies sempre que es pugui demanar beca i ajut per l’aprenentatge dels 
alumnes. 
 
Les famílies hauran de fer la petició als òrgans corresponents. 
 
 
9.3 Material 
 
Els alumnes pagaran un quota de material i fotocòpies per a tot el curs. Si les famílies no volen fer 
aquest pagament, caldrà que aportin el material pel seu fill/a. 
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Pels alumnes d’infantil i cicle inicial aquesta quota inclourà tot el material fungible que han 
d’utilitzar al llarg del curs.  
 
A CI també es sol·licitarà material bàsic perquè els alumnes utilitzin al llarg del curs. Els alumnes 
de cicle mitjà i superior hauran de portar a més material fungible particular. 
 
9.4 Llibres: 
 
Els llibres no es podran canviar en un període de 4 anys, excepte per circumstàncies alienes al 
centre. 
 
L’AMPA gestiona el servei de llibres. 
 
 
Els alumnes de l’escola poden comprar els llibres a l’AMPA i també poden participar en el projecte 
de reutilització que gestiona l’AMPA i obtenir els llibres a un cost molt reduït si són socis de 
l’associació 
 
Tots els alumnes han de portar els llibres que el centre demanda. En cas de no portar-los a l’aula 
passat el mes de setembre, s’avisarà a serveis socials perquè estudien la situació de la família i 
rebin ajut si cal. 
 
 
9.5. Gestió acadèmica i administrativa. 
 
Secció 1. De la documentació acadèmica. 
 
El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a la documentació de 
l'alumnat, que compren la documentació acadèmica i la de gestió, de l'arxiu individual i relativa 
als grups d'alumnes. 
 
A secretaria hi ha un arxivador per cada grup classe on es guarda la documentació dels alumnes. 
Cada alumne disposa d’un portafoli on es guarda la seva documentació personal: 
 
Primària: Fitxa dades bàsiques, informe final de curs, informe final de cicle, mesures d’adaptació 
curricular i informes EAP si és el cas, autorització pàgina web, opció religió, documents judicials si 
és el cas, informes mèdic si és el cas. En el cas d’alumnes vinguts d’un altre centre també hi ha la 
documentació enviada per l’altre centre (informe personal de trasllat i historial acadèmic). 
 
Infantil: fitxa dades bàsiques, resum escolarització individual, informe global individual de final 
d’etapa. Qualsevol mestre pot consultar la documentació del seu alumnat, sense treure-la de les 
dependències d’administració (cal demanar-ho a la administrativa). 
 
A nivell intern, el professorat de l'escola haurà de fer dos tipus de programacions: 
a) Unitats didàctiques 
b) Programació setmanal. 
 
Aquesta programació, més concreta i específica, situarà les activitats que es fan dia a dia a classe. 
Cal que les activitats siguin coordinades per ambdós grups del mateix nivell, i que estiguin en un 
lloc ben visible de l’aula. 
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Amb aquesta programació s'assegura que si una persona falta, qualsevol altra pugui desenvolupar 
la classe sense trencar el ritme del grup. 
 
La documentació administrativa. 
 
L'activitat administrativa es formalitza en arxius, registres i documents tècnics. El centre disposarà 
de tots els llibres de registre preceptius degudament habilitats i diligenciats.(registre d’entrada i 
sortida de correspondència, matrícula d’alumnes, dels historials acadèmics dels alumnes, registre 
de certificacions, llibre d’absències i permisos del professorat, llibre d’actes de claustre, llibre 
d’actes del consell escolar, llibres de comptabilitat, pressupost del centre i justificació anual de 
despeses amb les corresponents actes d’aprovació del consell escolar, inventari... 
 
El centre disposarà d'un arxiu actiu: documentació activa del centre que s’utilitza per a la 
realització de les seves tasques ordinàries. Aquesta s’ha de custodiar un màxim de 5 anys, excepte 
aquells que puguin generar certificacions posteriors (per exemple dades anuals). La documentació 
de gestió econòmica s’ha de custodiar un mínim de 6 anys. 
 
L’arxiu històric (tots els llibres-registre, actes i títols) i els historials acadèmics mentre no siguin 
lliurats al titular o enviats a un altre centre per canvi en l’escolarització, s’han de conservar 
permanentment. 
 
Les actes dels òrgans col·legiats fets amb mitjans informàtics s’enquadernaran, assegurant la 
numeració de pàgines, amb la diligència d’obertura i certificació final de tancament on consten les 
actes que conté el llibre, degudament signat pel director. 
 
 
Altra documentació. 
 
El centre recollirà la documentació referent a l’activitat i col·laboració amb altres sectors de la 
comunitat educativa i serveis escolars (coordinació amb altres centres educatius, menjador, 
serveis socials, etc.) 
 
10. PERSONAL ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I DE SUPORT SOCIOEDUCATIU DEL CENTRE 
 
El personal d'administració i serveis i de suport socioeducatiu (professionals que degudament 
contractats per les institucions, entitats, associacions o empreses corresponents prestin servei en 
el centre i/o professionals externs que en el desenvolupament de les seves funcions portin a 
terme tasques en el si del centre) té el deure de respectar les normes del centre contingudes en 
aquest document, així com altres normes de rang superior que resultin d'aplicació en cada cas 
concret. 
 
Tanmateix, aquest personal té el deure de reserva respecte de la informació a què tingui accés 
per raó del seu càrrec. 
 
TASQUES GLOBALS DE LA CONSERGE (contractada per l’Ajuntament) 
 
Manteniment. 
Rebuda d’alumnes i famílies. 
Fotocòpies. 
Ordre d’espais i material. 
Enllaç direcció-neteja. 
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Col.laboració amb direcció, administratives, mestres, servei de menjador,etc. 
Col·laboració amb la comissió de la biblioteca. 
Col·laboració amb l’AMPA. 
Gestió de tota la informació que arriba a alumnes i famílies. 
Altres tasques que l’equip directiu li encomani. 
 
TASQUES GLOBALS DE L’ADMINISTRATIVA (contrada ½ jornada Departament) 
 
Atenció als pares. 
 
Col·laboració amb l’equip directiu amb les tasques de secretaria preinscripció i matrícula 
d’alumnes. 
 
Correspondència. 
 
Actualització de dades. 
 
Llistats. 
 
Beques. 
 
Actualització i arxiu de les dades acadèmiques de l’alumnat. 
 
Arxiu i lliurament als interessats de certificats d’escolaritat i llibres d’escola. Informació sobre tots 
els ajuts que es poden sol.licitar. 
 
Lliurament de certificats de matriculació als pares que ho sol.liciten. 
 
Informació puntual de tot allò que es considera rellevant al llarg del curs i sempre que els pares ho 
venen a sol·licitar a Secretaria. 
 
Altres tasques que l’equip directiu li encomani. 
 
 
TASQUES GLOBALS DE LA VETLLADORA 
 
Anotades a l’apartat d’atenció a la diversitat. 
 


