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2. CONCRECIÓ PREVISIONS PEC 

 
 

 

 
 

Les NOFC han d’ésser una eina que serveixi per regular la vida interna del centre i han d’establir i concretar 

les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa. 

Les NOFC recullen, en el marc del projecte educatiu de centre i el projecte de direcció, els aspectes relatius al 

funcionament intern del centre en allò no específicament previst a l’ordenament normatiu general. 

Aquest document conté la concreció de regles i normes, els drets i deures de l’ alumnat i l’organització del 

funcionament dels recursos humans, materials i funcionals del centre. 

Aquestes NOFC tenen caràcter de provisionalitat i perfeccionament. És a dir, serà una eina viva que es podrà 

anar ampliant i perfeccionant adaptant-se a les necessitats del centre. 

L’àmbit d’aplicació d’aquestes NOFC va dirigit als següents membres de la comunitat escolar: 

] Alumnat matriculat al centre fins a la seva baixa o cessament. 

] Professorat amb funcions al centre en qualsevol de les seves modalitats: definitius, interins, substituts, 

contractats, de suport, etc. 

] Pares/mares o tutors legals d’alumnes. 

] Personal no docent: administrativa, personal de neteja, monitores de menjador i monitores de les 

activitats extraescolars que es realitzin al centre. 

] Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment entrin dins la comunitat 

escolar. 

] El seu àmbit físic d’aplicació serà: 

] L’edifici propi del centre escolar. 

] Qualsevol lloc o edifici on s’hagués desplaçat la comunitat escolar en la seva totalitat o en grups 

aïllats. 

 

 

Per a l’elaboració de les normes d’organització i funcionament del centre ens hem basat en els trets d’identitat 

marcats al PEC aprovat el 28 de juny de 2010 al Consell escolar del 2010-4. 

 
Catalana 

El català és la llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge. 

 
 

Pública 

1. INTRODUCCIÓ 
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Té com a titular la Generalitat de Catalunya, la qual posseeix competència plena en la regulació i 

administració de l’ensenyament. 

 
Integradora 

L’escola ha de ser un reflex de la diversitat que hi ha en la societat i té com a tasca bàsica aconseguir que el 

col·legi sigui una unitat de convivència i garanteixi un ensenyament responsable, harmònic i integral a tot 

l’alumnat. 

 
Aconfessional i pluralista 

Respecta les diferents maneres de pensar i és oberta a tothom. Educa per a la formació en el respecte dels 

drets i llibertats, incidint en la tolerància, la responsabilitat, la solidaritat, la justícia i per l’adquisició d’hàbits i 

conductes que fan dels seus membres persones socials dignes de la comunitat on viuen. 

 
Defensora dels valors democràtics 

L’escola ha de ser un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. 

 
 

Respectuosa amb la diversitat educant la convivència 

L’escola ha d’educar en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels drets i deures que 

comporta la vida en societat, sempre vetllant perquè es donin les adequades condicions de respecte entre els 

companys i companyes 

 
Escola Verda 

L’escola està compromesa amb el futur de les noves generacions, treballant per la sostenibilitat del medi 

ambient i sensibilitzant l’alumnat en temes mediambientals com els residus, la gestió els recursos, hort escolar 

... 

 
 

Coeducadora i no sexista 

Educa basant-se en la coeducació, sense discriminació per raó de sexe. 

 
 

Activa 

Partint de la concepció constructivista (el nen és el que construeix el seu propi aprenentatge), parteix del 

coneixement i de les vivències de l’alumne, així com de l’experimentació i del coneixement del medi. 
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3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I COORDINACIÓ DEL CENTRE 

 

Participativa 

Es valora com a molt positiva la col·laboració de tots els que formem la comunitat educativa, cadascú des del 

seu àmbit i sense haver-hi interferències en les atribucions legals que cada element té com a competència 

pròpia. 

 
Propera i oberta a l’entorn 

L’escola està oberta al medi i integrada al municipi a què pertany i col·labora i participa en activitats culturals, 

educatives, socials, etc., que siguin coherents amb el Projecte Educatiu del Centre. 

 
Promotora de la salut 

La salut en tots els seus aspectes: física, mental, emocional i social, serà una prioritat en el currículum 

escolar, fomentant el desenvolupament del potencial físic i psicològic de la Comunitat Educativa. 

 

 

 

3.1 Equip directiu 

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre. Les persones que en formen part, treballen 

coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones membres de l’equip directiu la 

gestió del projecte de direcció. 

 
Composició i presidència 

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

directora nomenar i fer cessar els membres de l’equip directiu. 

 
Funcions 

• Elaborar la programació general anual, en el marc del PEC, amb l'aprovació del claustre de professors. 

• Rebre propostes del claustre de professors per ajudar en l’elaboració de la programació general del 

centre, per l’organització i funcionament del centre i pel desenvolupament de les activitats 

complementàries i extraescolars. 

• Elaborar la memòria anual del centre. 

• Revisar i modificar si cal, les NOFC del centre. 

• Dirigir i coordinar totes les activitats que es realitzen en el centre i la seva avaluació. 

• Planificar les reunions dels òrgans col·legiats de l'escola. 

• Establir els criteris de col·laboració amb altres centres amb finalitats culturals i educatives. 

• Coordinar i planificar la relació amb les institucions del poble i altres. 
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• Dinamitzar i coordinar la distribució dels recursos humans disponibles per cobrir les necessitats de 

suport que hi ha plantejades. 

• Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els sectors en la tasca educativa del 

centre. 

 
Reunions 

L'equip directiu es reunirà segons l’horari especificat a la PGA i es podran reunir extraordinàriament sempre 

que es necessiti per garantir el bon funcionament del centre. 

 
Funcions de la Directora 

• Tenir la representació del centre. Representar l'Administració educativa al centre i fer arribar a aquesta 

Administració els plantejaments, les aspiracions i les necessitats de la comunitat educativa. 

• Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, sense perjudici de les competències atribuïdes al 

claustre de professors i al consell escolar. 

• Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar plans per a la consecució 

dels objectius del projecte educatiu del centre. 

• Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents. 

• Exercir el comandament de tot el personal adscrit al Centre. 

• Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució dels conflictes i imposar les 

mesures disciplinàries que corresponguin als alumnes, en el compliment de la normativa vigent, sense 

perjudici de les competències atribuïdes al consell escolar. 

• Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que facilitin la relació del 

centre amb l'entorn, i fomentar un clima escolar que afavoreixi l'estudi i el desenvolupament de totes 

les actuacions que propiciïn una formació integral en coneixements i valors dels alumnes. 

• Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions externes i en l'avaluació 

del professorat. 

• Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del consell escolar i del claustre de professors 

dels centre i executar els acords adoptats en l'àmbit de les seves competències. 

• Autoritzar les despeses d'acord amb el pressupost del centre, ordenar els pagaments i visar les 

certificacions i documents oficials del centre, tot això d'acord amb el que estableixin les administracions 

educatives. 

• Proposar a l'Administració educativa el nomenament i el cessament dels membres de l'equip directiu, 

amb la informació prèvia al claustre de professors i al consell escolar del centre. 

• Nomenar als mestres tutors. 
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• Informar al claustre sobre la proposta de creació d’altres òrgans de coordinació, abans de presentar-la 

al Consell Escolar. 

• Qualsevol altra que li encomani l'Administració educativa. 

 

Funcions de la Cap d’Estudis 

• Substituir al director/a en cas d'absència. 

• Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el projecte 

educatiu i garantir-ne el compliment. 

• Assegurar l'aplicació de tots els acords presos al claustre i també de tots els altres plantejaments 

educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 

• Vetllar per l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes 

d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d'aquells que presentin necessitats 

educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació de tots els mestres del claustre en els 

grups de treball. 

• Elaborar l'horari escolar. 

• Confeccionar els horaris del professorat per cada curs. 

• Distribuir els grups, les aules i altres espais docents, segons la naturalesa de l'activitat acadèmica i 

d'escoltar el claustre. 

• Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relació amb els 

objectius generals d'àrea i d'etapa, i en relació amb els criteris fixats pel claustre de professors. 

• Coordinar la realització de les reunions de la comissió d'avaluació i presidir les de fi de cicle. 

• Vetllar per la coherència i l'adequació en la selecció dels llibres de text, del material didàctic i 

complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixen al centre. 

• Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el seguiment. 

• Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació permanent del professorat  

que es desenvolupin en el centre, quan s'escaigui. 

• Aquelles altres que li siguin encomanades pel Director/a o atribuïdes per disposicions del Departament 

d'Ensenyament. 

 
Funcions de la Secretària 

• Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions que celebrin. 

• Tenir cura de les tasques administratives del Centre, atenent la seva programació general i el calendari 

escolar. 

• Estendre les certificacions i documents oficials, amb el vist-i-plau de la directora. 
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• Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se'n deriva, control de les entitats 

financers i elaborar i custodiar la documentació preceptiva. 

• Elaborar el pressupost econòmic del centre. 

• Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació 

d'alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. 

• Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d'acord amb la 

normativa vigent. 

• Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i expedients 

acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 

• Confeccionar i mantenir l'inventari general del centre. 

• Gestionar la fotocopiadora. 

• Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel Director del Centre o atribuïdes per disposicions 

del Departament d'Ensenyament. 

 
3.2 Consell Escolar de centre 

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

d’educació infantil i primària i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. 

 
Composició 

El consell escolar està format per 15 membres i la distribució per sectors és la següent: 

] 3 membres de l’equip directiu: la directora (que n’és la presidenta), la Cap d’estudis i la secretària (amb 

veu i sense vot). 

] 5 membres del sector que representa els mestres, escollits en el claustre. 

] 4 membres del sector que representa el pares i mares d’alumnes. 

] 1 membre representant l’AMPA . 

] 1 membre representant l’Ajuntament i nomenat per aquest. 

] 1 membre del PAS (Personal d’Administració i Servei). 

 

En les eleccions dels membres del consell escolar tant de mestres com de pares s’escollirà també un membre 

suplent per les absències llargues (de més d’un trimestre). La durada de la substitució serà fins que s’incorpori 

el titular. 

En el sector pares si les places queden desertes de candidatura tots els pares i mares són elegibles. 
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Funcions 

Les funcions del consell escolar es troben concretades en el decret 198/1996 del 12 de juny. En l’article 33 

explica quines funcions té i en l’article 36 explica quin és el seu funcionament. 

• Conèixer la proposta de nomenament de l’equip directiu. 

• Aprovar la creació d’altres òrgans de coordinació de l’escola i assignar-los competències, sens 

perjudici de les funcions dels òrgans de coordinació preexistents. (En cas que sigui necessari) 

• Resoldre els conflictes i imposar les sancions amb la finalitat pedagògica en matèria de disciplina 

d’alumnes, d’acord amb les normes que regulen els seus drets i deures. 

• Aprovar el projecte educatiu de centre i avaluar-ne el compliment. 

• Aprovar les NOFC del centre. 

• Aprovar el pressupost del centre i aprovar-ne la liquidació. 

• Aprovar la Programació General Anual del centre que elabori l’equip directiu. 

• Aprovar la programació i el desenvolupament de les activitats complementàries: sortides, activitats, 

tallers i colònies escolars. 

• Aprovar la programació i el desenvolupament de les activitats extraescolars, casal, colònies ... amb la 

col·laboració de l'AMPA. 

• Aprovar el Pla de Funcionament de Menjador. 

• Aprovar la memòria anual d’activitats del centre. 

• Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament d’Ensenyament. 

 

Reunions 

• El consell escolar del centre, es reunirà preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el 

convoqui la seva presidenta o ho sol·liciti al menys un terç dels seus membres. 

• La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries seran trameses via e-mail per la directora, 

amb antelació suficient (48 hores), juntament amb la documentació necessària. 

 
3.3 Claustre del professorat 

Composició 

El claustre està integrat per la totalitat dels mestres que presten serveis al centre i està presidit per la 

directora. 

 
Funcions 

• Formular a l'equip directiu i al consell escolar propostes per a l'elaboració dels projectes de centre i de 

la programació general anual. 
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• Informar i aportar propostes al consell escolar del centre i a l’equip directiu sobre l’organització i la 

programació general anual del centre i sobre el desenvolupament de les activitats escolars 

complementàries i de les extraescolars. 

• Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i investigació pedagògiques i en la formació del 

professorat del centre. 

• Aprovar els documents de centre abans de tractar-los al consell escolar. 

• Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes i de la 

programació general anual. 

• Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i els resultats de 

les avaluacions internes i externes en què participi el centre. 

• Prendre acords i fixar criteris referents a l'orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes. 

• Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè aquestes 

s'atinguin a la normativa vigent. 

• Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre. 

• Elegir els seus representants en el consell escolar del centre i participar en la selecció del director en 

els termes que estableix la LOE. 

• Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats. 

• Qualsevol altra que li atribueixin l'Administració educativa o les normes d'organització i funcionament 

respectives. 

 
Reunions 

Les reunions de claustre de professors es faran orientativament una vegada al mes amb caràcter ordinari i 

quan algun assumpte urgent ho requereixi. Es pot convocar sempre que la directora ho cregui convenient o 

que ho sol·liciti un terç dels seus membres. Les convocatòries de claustre s’enviaran amb antelació (48h) via 

e-mail. 

El dia de la setmana per celebrar el claustre està fixat en la programació general anual de centre. Les 

reunions de claustre les convoca la directora i la secretària és l’encarregada d’estendre’n l’acta. L’assistència 

al claustre és obligatòria. Abans del proper claustre, la secretària enviarà per e-mail l’acta del claustre anterior 

que caldrà aprovar. 

 
3.4 Comitè Ambiental 

És l’equip representatiu del programa d’Escola verda i d’educació per la sostenibilitat. El comitè ambiental està 

format per representants de tota la comunitat educativa: professorat (mestres que formen part de la comissió 

d’Escola verda), alumnat (delegats verds de cicle mitjà i de cicle superior), famílies (dos representants), PAS i 

un representant de l’equip directiu. L’objectiu és proposar actuacions, valorar-les, avaluar-les i facilitar la 
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participació de les entitats i institucions de l’entorn més immediat. Ha de possibilitar que qualsevol membre de 

la comunitat educativa estigui informat de les actuacions que es duen a terme i que hi pugui participar i 

implicar-s’hi. 

Es reuneixen dos cops al llarg del curs. 

 
 

3.5 Òrgans unipersonals de coordinació (càrrec no directius) 

Coordinador de cicle 

Cada cicle té un coordinador que el representa i el dinamitza. 

Funcions: 

• Convocar les reunions del seu cicle, presidir-les, fer el resum escrit dels acords, donar-lo a conèixer 

al/a la cap d’estudis i fer-ne el seguiment. 

• Assistir a les reunions de comissió pedagògica. 

• Traspassar informació de la comissió de coordinació pedagògica al cicle i a l’inversa. 

• Actuar com a dinamitzador del seu cicle. 

• Acollir al professorat nou al cicle conjuntament amb la Cap d’Estudis, introduint-lo en la cultura, 

costums i hàbits del centre, facilitant-li el materials i/o formació per tal que pugui integrar-se plenament 

i participar activament en l’escola. (extret de l’equip de cicle). 

• Organitzar les sortides i activitats escolars. 

▪ Fer les diligències necessàries per gestionar les activitats que s’organitzin a nivell de cicle. 

• Realitzar les actes trimestral de cicle. 

• Vetllar per la consecució dels objectius proposats a nivell de cicle i de centre. 

 

Coordinador d’etapa 

Hi ha 2 coordinadors d’etapa: el coordinador de cicle d’educació infantil i un dels coordinadors de cicle 

d’educació primària. 

A la PGA s’establiran, si s’escau, tasques específiques. 

 
 

Coordinador de Riscos laborals 

Funcions 

• Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar l’interès i la 

cooperació dels treballadors en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del servei de prevenció 

de riscos laborals. 

• Elaborar un informe valoratiu dels possibles riscos en l’entorn escolar. 

• Elaborar, juntament amb la direcció, el pla d’emergència. 

• Organitzar els dos simulacres (confinament i evacuació) i transcriure l’informe del resultat. 
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• Elaborar informes d’incidències. 

• Elaborar informes d’accidents laborals. 

 

Coordinador LIC 

Funcions 

• Col·laborar en l’actualització dels document d’organització del centre (PEC, PLC, PCC, NOFC, Pla 

d’acollida, PGA,...) 

• Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la cohesió social 

mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural. 

• Afavorir la participació de l’alumnat i garantir la igualtat d’oportunitats. 

• Potenciar mesures per afavorir l’escolarització òptima i equilibrada. 

• Col·laborar en el desenvolupament de les activitats establertes a la programació general anual on 

puguin participar les famílies. 

• Col·laborar en la presa de decisions, en l’establiment de pautes per a l’elaboració dels Plans 

Individuals i en l’organització i optimització dels recursos dins de la comissió de d'atenció a  la 

diversitat. 

• Col·laborar en la definició d’estratègies i gestionar les actuacions que fan referència a l’acollida i 

integració de l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió. Participar en l’organització i optimització dels 

recursos i coordinar les actuacions dels professionals externs que hi intervenen. 

 
Coordinador d’informàtica 

Funcions 

• Vetllar pel bon funcionament de tots els aparells de tipus informàtic i audiovisual amb què compta 

l’escola, juntament amb el servei de manteniment d’assistència tècnica. 

• Assistir a jornades tècniques del Departament. 

• Realitzar el manteniment de la pàgina web del centre. 

• Assignar els usuaris dels blocs del centre (educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà, cicle superior, 

escola verda i biblioteca). 

• Resoldre possibles incidències informàtiques dels mestres. 

• Dinamitzar l’ús de les pissarres digitals, el projector i l’aula d’informàtica. Assegurar la disponibilitat del 

software necessari per dur a terme les activitats educatives previstes. 

• Assessorar al professorat en l’ús didàctic de les TIC en les diferents àrees del currículum. 

• Inventariar i actualitzar tot el material informàtic. 
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4.1 Organització del professorat 

4.1.1 Equip de cicle 

Està format per tots els mestres que formen el cicle i està encapçalat per la coordinadora de cicle. L’equip de 

cicle es reuneix com a mínim una hora setmanal en horari no lectiu. 

El cicles que hi ha a l’escola són: Educació Infantil (P3-P4-P5), Cicle Inicial (1r-2n), Cicle Mitjà (3r-4t) i Cicle 

Superior (5è-6è). 

 
Funcions: 

• Decidir i organitzar les activitats del cicle i les del centre assignades. 

• Programar les activitats, projectes, unitats... tenint en compte l’assoliment de les capacitats/ 

competències bàsiques. 

• Prendre acords comuns. 

• Formular propostes relatives als projectes educatiu i curricular del centre i a la Programació anual del 

centre. 

• Proposar activitats de millora. 

• Organitzar i dinamitzar les festes escolars de la programació general anual. 

• Compartir inquietuds pedagògiques entre els companys. 

 

4.1.2 Comissions: 
 
 

4.1.2.1 Comissió pedagògica 

Composició 

La comissió pedagògica està formada per l’equip directiu de l’escola i els coordinadors de cicle. 

Funcions 

• Detectar necessitats dels cicles i del centre. 

• Formular propostes de millora a nivell de cicle i centre. 

• Proposar activitats tenint en compte l’assoliment de les capacitats/ competències bàsiques. 

• Proposar i prendre decisions d’àmbit pedagògic. 

• Coordinar i harmonitzar l’actuació i les propostes dels equips de cicle amb els acords d’escola. 

• Intercanviar informacions importants sobre activitats, propostes, formació ... . 

Reunions 

La periodicitat de les reunions s’especificarà en la PGA. 

4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
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4.1.2.2 La comissió d'avaluació: 

La formen tots els mestres que atenen als diferents grups (tutors de cicle i especialistes) i la cap d'estudis de 

l'escola. Es realitza una sessió per cicle/nivell a finals de cada trimestre a educació primària, i una sessió 

quadrimestral per nivell a educació infantil. 

Funcions: 

• Analitzar i revisar el procés d'ensenyament aprenentatge de cada alumne/a. 

• Avaluar si s’han assolit els objectius- competències del cicle i proposar mesures per millorar. 

• Establir si s’escau mesures d’adequació i reforç, ja sigui a nivell individual o del grup classe. 

• Realitzar una valoració final per àrees i global, del progrés de cada un dels alumnes en finalitzar el 

cicle a primària i una valoració final de les capacitats en finalitzar l’etapa a educació infantil. 

• Valorar si els alumnes promocionen de nivell o hi resten un any més, en el cas que no hagin assolit 

completament els objectius de curs. 

 
4.1.2.3 La comissió d'atenció a la diversitat: 

Té la funció de fer la valoració i el seguiment dels alumnes que necessiten una atenció més individualitzada, 

tant si s’atenen alumnes amb dificultats com alumnes amb altes capacitats. Es tracta de prendre acords per tal 

de donar als alumnes l'atenció que necessiten per aprendre. 

La formen la cap d'estudis, els coordinadors de cicle, coordinador LIC, la mestra d'educació especial i l'EAP 

del centre. Si es requereix, hi assistiran els tutors que es creguin necessaris. La comissió es reunirà 1 cop 

cada inici de trimestre. 

A part d'aquestes reunions, mensualment i coincidint amb la visita de l'EAP a l'escola, la cap d'estudis, la 

mestra d'educació especial, coordinador LIC i l'EAP es reuniran per fer el seguiment dels diferents casos. 

 
4.1.2.4 Comissions de treball: 

Estan formades pels diferents membres del claustre. Podran tenir caràcter permanent o puntual segons les 

necessitats. A través d’aquestes comissions l’escola s’assegura el bon funcionament d’activitats concretes. A 

la PGA s'especificaran les comissions que es duran a terme cada curs i la periodicitat de les reunions. 

Cada comissió es fixarà a final de curs uns objectius a aconseguir pel curs següent, sol·licitarà els recursos 

necessaris i planificarà les activitats, que hauran de ser aprovades pel claustre abans de la seva realització. 

Generalment hi ha: la comissió de biblioteca, la comissió d'escola verda i la comissió d'informàtica. 

 
 

4.1.3 Mestres tutors: 

Funcions: 

• Programar l’acció docent per l’assoliment de les competències bàsiques. 

• Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal de l’alumnat. 
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• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament - aprenentatge i d’avaluació que porten a 

terme tots els docents que intervenen en el seu grup d'alumnes. 

• Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions d'avaluació. 

• Vetllar, juntament amb el secretari, quan correspongui, per l'elaboració dels documents acreditatius 

dels resultats de l'avaluació i de la comunicació d'aquests als pares o representants legals dels 

alumnes. 

• Orientar als alumnes en el seu procés d’ensenyament aprenentatge. 

• Mantenir una relació periòdica amb els pares dels alumnes o representants legals per informar-los del 

seu procés d'aprenentatge i desenvolupament personal. Es realitzaran entrevistes sempre que es 

cregui necessari tan per part del tutor, com de les famílies. Com a mínim se’n farà una per curs, 

preferiblement després de l’entrega del primer informe. El tutor ha de deixar constància escrita de les 

entrevistes que es faran durant el curs. 

• Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats de l'escola. 

• Coordinar-se amb el mestre EE o altres mestres. 

• Elaborar els Plans individualitzats amb l’ajuda del mestre d’EE. 

• Aquelles altres que li encomani el Director/a o li atribueixi el Departament d'Ensenyament. 

 

4.1.4 Mestres especialistes: 

Són els encarregats d'impartir aquelles especialitats que contempla la legislació vigent: llengua anglesa, 

educació física, educació musical i educació especial. 

 
Llengua Anglesa, Educació Física i Educació Musical 

Funcions: 

• Programar les activitats específiques de la seva especialitat tenint en compte l’assoliment de les 

capacitats i les competències bàsiques. 

• Coordinar i dur a terme les activitats curriculars del centre respecte la seva especialitat. 

• Mantenir un intercanvi d’informació pel que fa al desenvolupament i comportament dels alumnes amb 

el tutor. 

• Participar en les activitats del centre. 

• Assistir a les reunions de cicle al qual està adscrit. 

• Coordinar-se amb els mestres que intervenen en el cicle en el qual és especialista. 

• Assistir a les comissions d’avaluació dels diferents nivells on és especialista. 

• Fer altres activitats pròpies de la condició de mestre. 
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Educació Especial 

Funcions: 

• Atendre als alumnes amb necessitats educatives especials. 

• Prioritzar l'atenció dels alumnes que presenten disminucions greus i permanents. 

• Prioritzar l'atenció dels alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge i mancances degudes a la 

situació sociocultural de les famílies. 

• Participar en l'elaboració d'adaptacions curriculars, conjuntament amb els mestres tutors i amb la 

col·laboració de l'EAP de zona. 

• Col·laborar amb els tutors/es en l'elaboració de materials específics i/o adaptats. 

• Intervenir dins l'aula ordinària, conjuntament amb el tutor, per oferir una atenció més individualitzada 

als alumnes que ho requereixen. 

• Intervenir en situacions escolars de treball individual o de petit grup fora de l'aula ordinària. 

• Assistir a les reunions d’avaluació de cada curs. 

• Coordinar-se amb organismes externs: Serveis Socials, CDIAP ... conjuntament amb la cap d’Estudis. 

• Formar part de la CAD (Comissió d’atenció a la Diversitat) i elaborar les actes. 

 

4.2 Organització de l’alumnat 

Etapes 

L’alumnat del centre es divideix en dues etapes. L’etapa d’Educació Infantil de 3 a 6 anys i l’etapa d’Educació 

Primària de 6 a 12 anys. 

Cursos 

El centre és d’una línia. Tres cursos d’Educació Infantil i sis cursos d’Educació Primària. Nou grups en total. 

Horaris 

] En hores lectives: els alumnes han de romandre dins les aules; en cap cas poden estar fora de l'aula, 

menys en aquells casos que hagi de realitzar alguna tasca concreta. Les activitats fora de l'aula s'han 

de realitzar sempre amb la supervisió d’un mestre. 

] En hores no lectives: Quan acabi l'activitat els alumnes no es poden quedar a classe si no és amb la 

presència d'un mestre. El tutor o últim mestre a l’aula serà el responsable que tots els alumnes surtin 

de la classe quan s’hagi acabat l’horari lectiu. Només podran quedar-se al centre els alumnes que 

estiguin realitzant activitats extraescolars o SEP. 

] En hores d’esbarjo: Tots els alumnes han de sortir al pati. La sortida al pati la coordina l’últim mestre 

que es trobi a l’aula. En cas de pluja, els alumnes es quedaran a classe sota la responsabilitat del 

tutor/especialistes. Només en casos excepcionals un alumne es pot quedar a classe a l’hora d’esbarjo, 

sempre amb la presència d’un mestre/a (tutor o especialista). 
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5. LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

 

4.3 Atenció a la diversitat 

Actuacions per a atendre la diversitat: 

• A nivell organitzatiu es faran desdoblament, suport a l’aula i/o atenció en petits grups, sempre que la 

disponibilitat de personal ho permeti. 

• Les altres hores dels mestres que quedin disponibles s’utilitzaran per el suport educatiu personalitzat 

per aquells alumnes que presentin més necessitats a dins o fora de l’aula. 

• Les mesures hauran d’incidir també en les estratègies didàctiques i metodològiques. 

• Modificacions del currículum als alumnes de primària en les àrees instrumentals (PI) als alumnes 

nouvinguts que no coneguin ni la llengua catalana, ni la castellana, per un període de dos anys, 

després se’n farà la valoració. 

• Modificacions del currículum quan l’endarreriment superi dos cursos acadèmics. 

• Modificacions del currículum als alumnes de primària que presentin greus dificultats d’aprenentatge i 

especialment aquells que siguin considerats per l’EAP del centre com de necessitats educatives 

especials greus i permanents, tindran un pla individualitzat (PI) almenys en les àrees instrumentals. 

L’elaboració del PI és responsabilitat del tutor/a de l’alumne , el qual s’encarregarà de fer-lo juntament 

amb la mestra d’educació especial, l’EAP i els mestres que intervenen en el procés d’ensenyament 

aprenentatge de l’alumne. 

La distribució de les hores de reforç es farà atenent als següents criteris: 

- Quantitat d’alumnes de cada classe. 

- Quantitat d’alumnes de cada classe que presenten dificultats. 

- Priorització als nivells educatius inferiors. 

• Modificacions del currículum als alumnes de primària que siguin considerats d’altes capacitats. Si es 

detecta el cas, es realitzaran les proves pertinents a l’escola per part de l’ EAP, i si  es  creu 

convenient, se’n farà la derivació al servei extern corresponent. L’elaboració del pla individualitzat (PI) 

és responsabilitat del tutor/a de l’alumne juntament amb la mestra d’educació especial, l’EAP i els 

mestres que intervenen en el procés d’ensenyament aprenentatge de l’alumne. 

Es tindrà en compte el document – guia “Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu” 

del Departament d’Ensenyament, per a concretar les actuacions. 

 
 

 

 

5.1 Convivència. Qüestions generals. 

Totes les persones que formen part de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el 

deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conductes. El procés educatiu necessita ser dut a terme en un 
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clima de convivència que afavoreixi l’aprenentatge. Amb aquesta finalitat, l’escola acorda aplicar, dins i fora el 

recinte escolar, en activitats lectives i extraescolars, les següents normes de convivència: 

 

Mesures organitzatives per evitar conflictes iIo conductes contràries a la convivència: 

• Fer correctament les files. 

• Caminar pels passadissos, sense córrer. 

• Entrar i sortir caminant del recinte escolar. 

• Parlar sense cridar o guardar silenci dins del recinte escolar (quan ens desplacem d’una classe a una 

altra, quan anem a l’hort, pavelló, etc). 

• Respectar el mobiliari i fer-ne un bon ús. 

• Utilitzar les papereres corresponents per mantenir els espais nets i tenir cura del medi ambient. 

 

 
Habilitats socials: 

 
• Utilitzar les formes de relació social: donar les gràcies, saludar, acomiadar-se, disculpar-se, etc. 

• Mantenir una actitud de respecte vers altres. 

• Saber compartir. 

• Ajudar als companys i companyes que ho necessitin. 

 

5.2 La mediació i la resolució de conflictes. 

A l’escola treballem l’educació emocional en tots els nivells com a camí per millorar la convivència i la 

resolució de conflictes. El diàleg, l’autoregulació i el respecte vers l’altre són eines que ens ajuden a 

aconseguir una bona convivència. Els acords d’educació emocional estan recollits en un document anomenat 

“Acords d’educació emocional a l’escola Joan Reglà” on hi consten les activitats que es realitzen per cicles per 

reconèixer i identificar les emocions i la metodologia que utilitzem per la resolució de conflictes. 
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5.3 Règim disciplinari de l’alumnat. 
 

FALTES PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE (faltes lleus) 

CONDUCTES SANCIONABLES 

(exemples) 

SANCIONS IMPOSABLES COMPETÈNCIA 

PER IMPOSAR LES 

SANCIONS 

GARANTÍES O 

PROCEDIMENT EN LA 

CORRECCIÓ DE LES 

FALTES 

Actuacions que alterin el desenvolupament normal del 

centre: 

- Incompliment dels deures dels alumnes. 

- Cometre faltes d’assistència i puntualitat (a partir 

de CM). 

- No respectar alguna de les normes de convivència 

del centre. 

Actuacions d’incorrecció i desconsideració amb membres 

de la comunitat educativa: 

- Desobediència davant dels avisos dels membres 

de la comunitat educativa. 

- Interrupció constant de les explicacions. 

- Parlar amb un llenguatge inadequat. 

- Mostrar-se impertinent. 

- Pica-baralles entre companys. 

– Mostrar poc respecte per les opinions dels 

companys. 

Qualsevol actuació que impliqui mal ús de les 

dependències i /o material del centre: 

- No portar el material escolar. 

- Deteriorar lleument del material o dependències 

per actuació negligent o ús indegut. 

a) Amonestació oral pedagògica i amb un 

llenguatge coherent. 

b) Retenció d’objectes o materials de l’alumne de 

manera temporal. 

c) Privació del temps d’esbarjo. La privació del 

temps d’esbarjo, serà preferiblement dins de la seva 

classe i sota la vigilància del professor que hagi 

imposat la sanció. 

d) Retirar de l’activitat fins que l’alumne estigui 

preparat per comportar-se correctament. 

e) Canviar a l’alumne d’aula de forma excepcional 

sempre i quan els dos mestres estiguin d’acord. 

- Tutors. 

- Qualsevol mestre 

del centre. 

- Monitoratge. 

 
Tot i així sempre cal 

informar al tutor. 

Resoldre els conflictes a 

partir del diàleg i/o 

mediació. Mantenir la 

calma. 

Aplicar el sistema del 

semàfor a partir de CI i 

el sistema de la tortuga 

amb EI. 

 
Quan es cregui 

convenient, informar a 

les famílies a nivell oral 

o a partir d’una nota a 

l’agenda indicant (si cal) 

el tipus de conducta i la 

conseqüència. 

g) Convocar una entrevista amb la família. - Tutors (en ocasions 

les actuacions caldrà 

fer-les de forma 

coordinada amb els 

mestres especialistes) 

 
- Coordinador de 

menjador. 

*IMPORTANT: La reiteració d’aquestes conductes, esdevindran una falta greu i s’aplicaran les sancions pertinents. 
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FALTES PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE (faltes greus) 

CONDUCTES SANCIONABLES 

(exemples) 

SANCIONS IMPOSSABLES COMPETÈNCIA PER IMPOSAR SANCIONS I PROCEDIMENT 

EN LA CORRECIÓ DE LES FALTES 

GRADUACIÓ DE LES 

SANCIONS 

- La reiteració de faltes lleus. 

Actuacions que alterin el 

desenvolupament normal del centre: 

a) Amonestació oral pedagògica i 

amb un llenguatge coherent. 

b) Retirar de l’activitat fins que 

l’alumne estigui preparat per 

comportar-se correctament. 

c) Privació del temps d’esbarjo. La 

privació del temps d’esbarjo, serà 

preferiblement dins de la seva classe i 

sota la vigilància del professor que 

hagi imposat la sanció. 

d) Permanència al centre dins l’horari 

no lectiu. (Mesura prèviament 

consensuada amb la família) 

Tutors (cal informar a l’equip directiu sobre les faltes comeses i les 

sancions imposades) 

Procediment: 

Són agreujants els actes 

que comportin: 

- qualsevol tipus de 

- No traspassar les comunicacions 

de l’escola o de casa. 

- Marxar o sortir del recinte escolar 

1r) Amonestació oral pedagògica i amb un llenguatge coherent. 

2n) Fer escriure a l’alumne un full d’incidències (a partir de CM). 

3r) Fer reflexionar als alumnes sobre els fets. 

discriminació. 

- danys o ofenses a 

companys d’edat inferior o 

sense permís. 

Actuacions d’incorrecció i 

desconsideració amb membres de la 

4t) Decidir les possibles sancions a nivell de cicle o dels mestres 

implicats. 

5è) Convocar una entrevista amb la família: informar de la 

incorporats recentment al 

centre. 

- premeditació, reiteració, 

comunitat educativa: 

- Agressió o assetjament. 

- Insults, amenaces. 

incidència i de les sancions i establir conjuntament actuacions de 

millora perquè no torni a passar. 

Equip directiu (les actuacions caldrà fer-les de forma coordinada amb 

col·lectivitat o publicació 

manifesta. 

- Faltes de respecte greus. 

Qualsevol actuació que impliqui mal ús 

de les dependències i /o material del 

els tutors, mestres especialistes o monitoratge implicats) 

Procediment: 

1r) Presència a direcció davant d’un o més membres de l’Equip 

Són atenuants els actes que 

comportin: 

- reconeixement de l’acte. 

centre: 

- Fer malbé mobiliari, instal·lacions, 

material de l’escola. 

Directiu. 

2n) Lectura o explicació de la incidència per part de 

l’alumne/alumnes i els mestres implicats. 

- No ser reincident. 

- La petició de disculpa. 

- L’oferiment d’actuacions 

- Sostracció de béns o objectes que 

pertanyen a altres membres de la 

comunitat educativa. 

3r) Elaborar un informe escrit descrivint els fets, les actuacions i 

les sancions aplicades. 

4r) Si cal, convocar una entrevista entre la direcció del centre i la 

compensadores. 

- Falta d’intencionalitat. 

 família. Si és necessari, el mestre/a i l’alumne/a implicats. 

5è) Informar de les sancions que s’han decidit a nivell de cicle. 

 

PRESCRIPCIONS: Les faltes greus prescriuen al cap del mes de la seva comissió. El registre de les faltes greus es manté durant tota l’escolaritat de l’alumne. A final de curs cal 

deixar els fulls d’incidències a l’expedient de l’alumne/a. 
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FALTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE (faltes molt greus)  

CONDUCTES SANCIAONABLES 

Art. 37.1 LEC 

SANCIONS IMPOSABLES 

Art 37.1 LEC 

COMPETÈNCIA PER IMPOSAR 

SANCIONS I PROCEDIMENT EN 

LA CORRECIÓ DE LES FALTES 

Art 25 Decret 102/2010 

GRADUACIÓ DE LES SANCIONS 

Art 24.3 i 24.4 Decret 102/2010 

a) Injúries, ofenses, agressions físiques, 

amenaces, vexacions o humiliacions a 

altres membres de la comunitat 

educativa, el deteriorament de les seves 

pertinences i els actes que atemptin 

greument contra seva la intimitat o 

integritat personal. 

 
b) L’alteració injustificada i greu del 

desenvolupament normal de les activitats 

del centre, el deteriorament greu de les 

dependències o els equipaments del 

centre, la falsificació o la sostracció de 

documents i materials acadèmiques i la 

suplantació de la personalitat en actes de 

la vida escolar. 

 
c) Els actes o la possessió de mitjans o 

substàncies que puguin ésser perjudicials 

per a la salut, i la incitació a aquest actes. 

 

d) La comissió reiterada d’actes contraris 

a les normes de convivència del centre. 

a) Suspensió del dret a participar en 

activitats extraescolar o 

complementàries, per un període 

màxim d’un mes. 

b) Suspensió del dret d’assistència a 

determinades classes per un 

període de temps no superior a 5 

dies. L’alumne haurà de romandre 

al centre, efectuant treballs 

acadèmics que se li encomanin per 

evitar la interrupció del procés 

formatiu. 

c) Presència davant d’un membre 

de l’equip directiu que comportarà 

avís a la família via telefònica 

comunicant l’incident i que pot 

tenir com a conseqüència demanar 

a la família que es faci càrrec del 

fill/a i una posterior sanció per part 

del mestre/a tutor/a. 

Equip directiu (les actuacions caldrà fer- 

les de forma coordinada amb els tutors, 

mestres especialistes o monitoratge 

implicats) 

Procediment: 

1r) Amonestació oral pedagògica i 

amb un llenguatge coherent. 

2n) Fer escriure a l’alumne un full 

d’incidències (a partir de CM). 

3r) Fer reflexionar als alumnes sobre 

els fets. 

4t) Convocar una entrevista amb la 

família: informar de la incidència, 

consensuar les sancions i establir 

conjuntament actuacions de millora 

perquè no torni a passar. 

 
Comissió de convivència (que es crearà si 

es dóna el cas). 

1r) Reunir-se per decidir les 

sancions que se li apliquen. 

2n) La direcció del centre 

informarà a la família. 

Es tindran en compte: 

a) Les circumstàncies personals, familiars, 

socials i l’edat. 

b) La proporcionalitat de la sanció amb la 

conducta que el motiva. 

c) La repercussió de la sanció en la millora 

del procés educatiu de l’alumnat afectat i de 

la resta de l’alumnat. 

d) L’existència d’un acord explícit amb els 

progenitors o tutors legals, en el marc de la 

carta de compromís educatiu subscrita per 

la família, per administrar la sanció de 

manera compartida. 

e) La repercussió objectiva en la vida del 

centre de l’actuació que se sanciona. 

 
Es consideren conductes especialment 

greus, quan impliquin discriminació per raó 

de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol 

altra circumstància personal o social de 

terceres persones que resultin afectades per 

l’actuació a corregir. 

GARANTIES I PROCEDIMENT EN LA CORRECCIÓ DE LES FALTES Art 25 Decret 102/2010: 

PRESCRIPCIONS Art 25 Decret 102/2010: Les faltes i sancions prescriuen als tres mesos de la seva comissió o de la seva imposició de sanció.  
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6. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS 

 

 

L’expedient disciplinari 

• Inici de l’expedient disciplinari. 

S’iniciarà l’expedient quan s’hagin comès faltes greument perjudicials per a la convivència tipificades seguint 

les instruccions establertes a l’article 37.1 de la LEC. 

 
5.4 Règim disciplinari de la resta de personal. 

El no compliment per part del personal de l’escola, tant docent com no docent, de les normes d’aquest 

reglament, així com dels acords presos en el òrgans col·legiats, seran motiu de tractament individual, a nivell 

de direcció, en el claustre de professors/es o en el Consell Escolar, segons les característiques dels fets. 

 

 

6.1 Professorat 

Drets 

• A desenvolupar la seva funció docent dins el principi de llibertat de càtedra i d'ensenyament tenint com 

a límit la Constitució, l'Estatut, les Lleis, el projecte Educatiu de Centre i el present Reglament. 

• A guiar, sota la seva responsabilitat, la formació del grup d'alumnes que li hagin estat encomanats. 

• A participar activament en la creació de la línia pedagògica de l'escola. 

• A disposar del material, instruments i equipament necessaris per a impartir un ensenyament digne, per 

a la realització del PEC i de la pròpia programació. 

• A rebre informació sobre els seus alumnes i sol·licitar la col·laboració dels pares per a la formació dels 

alumnes. 

• A convocar pares/mares/tutors legals dels alumnes, de manera individual o col·lectiva, per a parlar 

sobre temes relacionats amb l'educació d'aquests. 

• Al treball en condicions dignes. 

• A ser respectats en la seva dignitat personal i professional pels superiors, companys de feina, alumnes 

i familiars d'aquests. 

• A rebre crítiques i suggeriments constructius, en presència de l'interessat i en un to respectuós. 

• A ser informat de la gestió del centre en el marc del Claustre de Professors. 

• A assistir a totes les reunions del Claustre de Professors amb veu i vot. 

• A assistir a totes les reunions de Cicle i altres que li corresponguin amb veu i vot. 

• A ser elector i elegible per a accedir als òrgans unipersonal i col·legiats del centre, d'acord amb la 

normativa vigent. 
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• A la lliure reunió, tant per a tractar assumptes laborals com pedagògics, després d'haver-ho comunicat 

al Director/a. 

• A altres drets que els corresponguin segons la normativa vigent per la seva condició de mestres de 

l'Escola Pública. 

• Rebre informació puntual i exacta sobre els acords presos pels òrgans de decisió i gestió de l'Escola. 

 

Deures 

• Participar en les reunions del Claustre de professors, del cicle i dels altres òrgans a què pertanyin, amb 

una predisposició per a la cooperació, complint els acords que s'hi prenguin. 

• Tenir 25 hores lectives setmanals en el curs o matèries assignades, tenint en compte les seves 

especialitats, la seva idoneïtat i, segons les possibilitats del centre o bé les seves necessitats. 

• Complir la jornada i l'horari de treball, l'horari de les classes i el calendari d'activitats establert en la 

PGA. 

• Tenir cura dels nens a l'hora del pati a qui li pertoqui. 

• Controlar l'assistència dels seus alumnes a l' escola. 

• Mantenir l'ordre de la classe i vetllar per la bona educació i comportament dels alumnes. 

• Realitzar les programacions de curs i desenvolupar-les correctament. 

• Prendre part, juntament amb el seu grup d'alumnes, en les activitats aprovades a la PGA. 

• Efectuar l'avaluació contínua dels seus alumnes, donar a conèixer a la seva família el resultat de la 

mateixa, d'acord amb el calendari establert. 

• Complimentar tota la documentació acadèmica referida als seus alumnes. 

• Estar al corrent dels canvis en les orientacions pedagògiques. 

• Conèixer el medi social en que es mouen els alumnes. 

• Autoavaluar periòdicament a la seva activitat com a docent. 

• Corregir les conductes anòmales de qualsevol alumne, actuant en conseqüència quan aquestes es 

detectin. 

• Fer les substitucions pertinents, segons les necessitats. 

• Afavorir la consecució dels objectius que proposa el Centre en el seu Projecte Educatiu. 

• Respectar i fer respectar les directrius de les NOFC. 

• Participar en l'organització del Centre a través dels òrgans corresponents (cicle, etapa ...) 

• Exercir els càrrecs per als quals fos escollit d'acord amb les normes establertes en cada cas. 

• Qualsevol altre deure que es derivi de la seva condició de mestre de l'Escola Pública, segons la 

normativa i la legislació vigent. 

• Respectar la llibertat de pensament, de consciència i de religió dels seus alumnes. 
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• Respectar les opinions dels altres i mantenir un tracte correcte amb els alumnes, professors i famílies. 

• Les normes i els models de comportament s'han d'ajustar als valors que inspiren el funcionament del 

Centre (Escola verda, respecte, educació emocional, hàbits saludables ...). 

 
Assistència i jornada laboral 

Els professors estan obligats a complir l'horari de classes i les altres activitats d'horari fix; estan obligats també 

a assistir als claustres, a les reunions de coordinació i a les derivades de la seva condició de tutor o del càrrec 

que ocupin. Són també obligades les altres reunions, degudament convocades pe la Directora. 

Els mestres tindran l’horari laboral setmanal establert amb caràcter general pels funcionaris de la Generalitat, 

horari que actualment és de 37 hores i 30 minuts. 

La distribució setmanal d’aquestes hores serà la següent: 

• 25 hores de docència (aula, suport, atenció a la diversitat, esbarjo, substitucions, SEP). 

• 5 hores d’activitats d’horari fix (claustre, coordinacions, tutoria, entrevistes i reunions amb famílies, pla 

de formació, coordinació amb altres centres...) 

• 7 hores 30 d’altres activitats relacionades amb la docència que no s’han de fer necessàriament al 

centre. (correcció, formació permanent, reunions pedagògiques, preparació de classes ...) 

 
Absències 

En cas d'absència o retard al centre cal comunicar-ho el més aviat possible a la Cap d'Estudis del centre per 

tal de realitzar les substitucions corresponents. 

 

Les absències poden ser: 

 
a. Absència per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius. 

b. Absència per assistència a consulta mèdica 

c. Encàrrec de serveis 

d. Formació 

 
a. Absència per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius. 

Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici amb una 

durada màxima de tres dies consecutius s'acreditaran documentalment mitjançant justificació de presència 

o document acreditatiu d'atenció mèdica, en el qual han de constar el nom i cognoms del pacient, la data 

d'atenció mèdica i les dades identificatives del centre o consulta mèdica. Aquestes absències també es 

podran acreditar mitjançant declaració responsable de l'interessat, de conformitat amb el model 

"Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica", 

que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d'Ensenyament. 
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Els justificants o la declaració responsable es faran arribar a la cap d’estudis, el mateix dia de la 

reincorporació al lloc de treball. 

 
b. Absència per assistència a consulta mèdica 

L'assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l'horari de treball; els casos en què aquesta 

circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant declaració responsable 

de l'interessat, de conformitat amb el model "Declaració responsable justificativa d'absència per motius de 

salut o d'assistència a consulta mèdica", que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament 

d'Ensenyament. L'assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i 

retornar al lloc de treball i s'ha d'acreditar documentalment mitjançant justificant del centre o consulta 

mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms del pacient i l'hora d'entrada i sortida 

del centre o consulta mèdica. El justificant, juntament amb la declaració responsable, es farà arribar a la 

cap d’estudis del centre, el mateix dia en que retorna al lloc de treball. 

 
c. Encàrrec de serveis 

Les absències per encàrrec de serveis estan justificades quan en la seva concessió s'hagi seguit el 

procediment establert. 

En interès del centre, el director pot assignar un encàrrec de serveis a qualsevol docent, sempre que es 

compleixin les condicions següents: 

- Que hi hagi l'acord per escrit del docent afectat. 

- Que s'organitzi el sistema adequat d'atenció als alumnes durant el període que dur aquest encàrrec de 

serveis. 

Els encàrrecs de serveis s'han de comunicar al claustre i han de quedar registrats a l'aplicació informàtica, 

a disposició de la Inspecció d'Educació. En cap cas no poden superar els cinc dies lectius a l'any per 

docent, llevat que es refereixin a activitats de formació incloses en el Pla de formació permanent que no 

afectin l'horari lectiu dels alumnes. 

 
d. Absències per motius de formació 

S'inclouen en aquest supòsit les absències per motius de participació en cursos de formació i altres 

activitats formatives dins el Pla de formació permanent del professorat justificades amb la conformitat de 

l'admissió de la persona inscrita. 

 
La justificació de les absències cal fer-les arribar a la Cap d'Estudis el mateix dia de l'absència o el primer dia 

de reincorporació al lloc de treball. Totes les absències es registren a l'aplicació informàtica de l'ATRI i es 

trameten al Departament d'Ensenyament. 
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La repetició reiterada d’absències injustificades pot comportar una falta greu (l’art. 86.2.b de la Llei 17/1985, 

modificada per la Llei 9/1994, de 29 de juny, de reforma de la legislació relativa a la funció pública de la 

Generalitat de Catalunya). Es posarà en coneixement de la Inspecció del Departament d’Ensenyament i del 

Director dels Serveis Territorials i es prendran les mesures pertinents. 

 
Permisos i llicències 

En cas de voler sol·licitar un permís, cal comunicar-ho a la Directora del Centre. 

Com a absència justificada els directors dels centres registraran tots els permisos que són competència del 

director i que estan detallats al document "Llicències i permisos del personal docent", que es troba al Portal de 

centre de la intranet del Departament d'Ensenyament. Per a la seva justificació se seguiran els criteris que 

s'especifiquen en el document esmentat. Es podran registrar també com a justificades les absències 

provocades per causes de força major, que hauran de correspondre a fets o situacions que per la seva 

naturalesa no s'hagin pogut preveure ni evitar. Correspon al director del centre apreciar si l'absència té 

caràcter o naturalesa de força major, tenint en consideració si el motiu de l'absència es pot resoldre en un 

horari compatible amb la seva jornada de treball. 

 
Els permisos que es poden gestionar des del centre són: 

• Naixement d'un fill 

• Trasllat de domicili 

• Realització d'exàmens finals 

• Per al compliment d'un deure inexcusable 

• Matrimoni d'un familiar 

• Prepart o adopció 

• Assistència d'activitat de formació (del Departament d'Ensenyament) 

• Fills discapacitats 

• Malaltia o hospitalització d'un familiar 

• Violència de gènere 

• Força major 

• Altres... 

 

Retard del professorat 

Si un mestre arriba tard, cal avisar el més aviat possible a la cap d’estudis del centre. Si aquest acostuma a 

arribar tard, se l’avisarà des de direcció. En cas de retards reiterats es considerarà una falta lleu (art. 117 del 

text únic de la Llei de la Funció Pública aprovat pel D. 1/1997), es posarà en coneixement de la Inspecció del 

Departament d’Ensenyament i es prendran les mesures pertinents. 
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Adscripció al grup 

Correspon a la Directora del centre adscriure el professorat als cicles, cursos i àrees en la forma més 

convenient per a l'educació dels alumnes, tenint en compte l'especialitat del lloc de treball al qual estigui 

adscrit cada mestre i a les especialitats que tingui reconegudes, en el marc general de les necessitats del 

centre. 

L'adscripció la farà la Directora del centre després d'haver escoltat el Claustre de mestres i d'haver valorat la 

proposta de la Cap d'Estudis, i sempre d'acord i en funció dels següents criteris de prioritat: 

1r Capacitació o l'especialitat del lloc treball al qual hagi estat adscrit. 

2n La continuïtat del professorat al llarg del cicle. 

3r Es procurarà que els/les mestres que tinguin tutoria estiguin a l’escola a jornada complerta. En cas que això 

no sigui possible s’adjudicarà la tutoria a un mestre amb reducció de jornada. 

4t Es procurarà que el tutor no sigui especialista. En el cas que això no sigui possible, 

s’adjudicarà la tutoria al mestre especialista que tingui menys hores de la seva especialitat. 

 
Substitucions 

En les substitucions del professorat de curta durada, inferiors a 4 dies per falta d’un mestre, mentre el 

Departament d'Educació no enviï el mestre substitut, les baixes es cobriran de la següent manera: 

• Hores de coordinació 

• Hores de suport dins l’aula 

• Hores de SEP dins l’aula 

• Hores d’atenció a la diversitat (desdoblaments) 

• Hores d’educació especial 

• Hores de direcció 

En cas que falti la mestra d’Educació Especial: 

• Si la baixa és d'un o dos dies, els alumnes es quedaran amb el seu tutor. 

• Per a baixes de més dies, s'estudiarà amb els tutors la forma de cobrir la necessitat d’atendre a 

l’alumne. 

Sempre que sigui possible, es prioritzarà la substitució entre mestres de la mateixa etapa. 

 
 

6.2 Alumnat 

Drets 

La llei d’Educació de Catalunya ens defineix els drets dels alumnes (art.21): 

• Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació integral i  

de qualitat. 
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• Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació orgànica del 

dret a l’educació, tenen dret a: 

a. Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats. 

b. Accedir a la formació permanent. 

c. Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d’aprenentatge i 

n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment. 

d. Rebre una valoració objectiva del seu rendiment escolar i de seu progrés personal. 

e. Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació. 

f. Ésser educats en la responsabilitat. 

g. Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg i 

de cooperació. 

h. Ésser educats en el discurs audiovisual. 

i. Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació. 

j. Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui donar 

lloc a situacions de desemparament. 

k. Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 

l. Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent. 

m. Rebre orientació, particularment en els àmbits educatius i professional. 

n. Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu. 

o. Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident. 

La Llei Orgànica reguladora del Dret a l’Educació (LODE) en l’article 6 ens diu que: 

• Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que les derivades de la 

seva edat i del nivell que estiguin cursant. 

• Tots els alumnes tenen dret i el deure de conèixer la Constitució Espanyola i el respectiu Estatut 

d’Autonomia, per tal de formar-se en els valors i principis reconeguts en ells. 

• Es reconeix als alumnes els següents drets bàsics: 

a. A rebre una formació integral que contribueixi al ple desenvolupament de la seva personalitat. 

b. Que es respectin la seva identitat, integritat i dignitat personals. 

c. Que la seva dedicació, el seu esforç i el seu rendiment siguin valorats i reconeguts amb 

objectivitat. 

d. A rebre orientació educativa i professional. 

e. Que es respecti la seva llibertat de consciència, les seves conviccions religioses i les seves 

conviccions morals, d’acord amb la Constitució. 

f. A la protecció contra tota agressió física o moral. 
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g. A participar en el funcionament i en la vida del centre, de conformitat amb el que disposen les 

normes vigents. 

h. A rebre les ajudes i els suports necessaris per a compensar les carències i els desavantatges 

de tipus personal, familiar, econòmic, social i cultural, especialment en cas de presentar 

necessitat educatives especials, que impedeixin o dificultin l’accés i la permanència en el 

sistema educatiu. 

i. A la protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident. 

 
 

Deures 

La LEC ens defineix els següents deures dels alumnes (art.22): 

• Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents: 

a. Assistir a classe. 

b. Participar en les activitats educatives del centre. 

c. Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals. 

d. Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat. 

• Els alumnes, a més dels deures que especifica a l’apartat anterior, i sens perjudici de les 

obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents: 

a. Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 

b. Complir les normes de convivència del centre. 

c. Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 

d. Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre. 

e. Fer un bon ús de les instal·lacions i del material didàctic del centre. 

La Llei Orgànica reguladora del Dret a l’Educació (LODE), en el seu article 6 diu que: 

• Són deures bàsics dels alumnes: 

a. Estudiar i esforçar-se per aconseguir el màxim desenvolupament segons les seves capacitats. 

b. Participar en les activitats formatives i, especialment, en les escolars i complementàries. 

c. Seguir les directrius del professorat. 

d. Assistir a classe amb puntualitat. 

e. Participar i col·laborar en la millora de la convivència escolar i en la consecució d’un adequat clima 

d’estudi al centre, respectant el dret dels seus companys a l’educació i l’autoritat i orientacions del 

professorat. 

f. Respectar la llibertat de consciència, les conviccions religioses i morals, i la dignitat, integritat i intimitat 

de tots els membre de la comunitat educativa. 

g. Respectar les normes d’organització, convivència i disciplina del centre educatiu. 

h. Conservar i fer un bon ús de les instal·lacions del centre i materials didàctics. 
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Retard de l’alumnat 

Es comptabilitzaran els retards dels alumnes. Si un mateix alumne/a acumula molts retards, s’informarà a les 

famílies. A més a més, es farà constar a l’apartat als informes d’avaluació. Es convocarà a les famílies a una 

entrevista. Si ho continuen fent, se'ls convocarà des de la direcció de l'escola per tal d'arribar a un acord. 

 
Actuació de retard en la recollida de l’alumnat en la sortida del centre 

 

En cas de retard en la recollida de l’alumnat, sense avís previ, el tutor/a o mestre/a que hagi fet l’ última classe 

amb l'alumne/a, serà l'encarregat d'esperar-se fins que el vinguin a buscar. Al cap de 10’ trucarà a la família. 

En cas que no es localitzi a la família i el retard superi els 30’ minuts s’avisarà a l’equip directiu que procedirà 

a avisar als Mossos d’Esquadra. 

 

Absències de l’alumnat 

El tutor és el responsable de comptabilitzar les faltes d'assistència dels alumnes. Al final de cada trimestre o 

quadrimestre, s'informarà a les famílies del número de faltes d'assistència justificades i no justificades 

mitjançant l’informe d’avaluació. A final de curs cada tutora realitza el recull de totes les faltes d’assistència. 

Si un alumne no assisteix a més del 50% de les sessions, no serà avaluat. 

En cas d’alumnes nouvinguts, s’avaluarà qualitativament el trimestre. 

 
Actuació d’absentisme de l’alumnat 

En el cas que un alumne faci absentisme, la direcció del centre informarà als Serveis Socials perquè estiguin 

al corrent de la situació. 

 
Adscripció del grup 

A cada alumne se li adjudicarà el curs segons l’edat que li pertoca tret dels casos excepcionals. 

 
 

Permanència al curs (repetidor) 

L’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes serà efectuada per tots els mestres que hi intervenen i les 

decisions s’adoptaran de forma conjunta. El tutor/a s’encarregarà de coordinar les diverses informacions, 

actuacions i decisions relatives al procés d’avaluació de l’alumne. La decisió que un/a alumne/a romangui un 

curs més al cicle només serà en aquells casos en que la comissió d’avaluació valori que el nivell del/la 

alumne/a no depèn tant de les seves capacitats sinó que depèn més del moment de maduresa personal i 

tenint en compte el grau de relació i integració dins del seu grup. Els pares han d’estar informats durant el curs 

de l’evolució d’aquest alumne que presenta especials dificultats i la decisió de permanència. La permanència 

d’un any més al cicle no ha de ser necessàriament a l’últim nivell d’aquest. 
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6.3 Ensenyament de la religió 

L’ensenyament de la religió té caràcter optatiu segons disposa l’article 22.3 del Decret 75/1992 (DOGC nº 

1578, de 3.4.92) 

L’opció per la formació religiosa feta pels pares mares o tutors dels alumnes abans de començar l’educació 

primària, a primer, és vàlida per a tota l’etapa, sens perjudici de la possible rectificació a l’inici del curs. A mig 

curs no es pot realitzar cap canvi. 

L’alumnat que no faci religió realitzarà educació alternativa. 

 
 

6.4 Pares o tutors legals 

Drets 

La Llei Orgànica reguladora del Dret a l’Educació (LODE) en l’article 4 ens diu que: 

• Els pares o tutors, en relació amb l’educació dels seus fills tenen els següents drets: 

a. A rebre una educació, amb la màxima garantia de qualitat, d’acord amb les finalitats establertes en 

la Constitució, en el corresponent Estatut d’Autonomia i en les lleis educatives. 

b. A escollir centre docent diferent dels creats pels poders públics. 

c. A rebre la formació religiosa i moral que estigui d’acord amb les seves pròpies conviccions. 

d. A estar informats sobre el procés d’aprenentatge i integració socioeducativa dels seus fills. 

e. A participar en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels seus fills. 

f. A participar en l’organització, el funcionament, el govern i l’avaluació del centre educatiu, en els 

termes que estableixen les lleis. 

g. Que se’ls escolti en aquelles decisions que afecten l’orientació acadèmica i professional dels seus 

fills. 

 
La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) a l’article 25 ens diu que: 

• Les mares, els pares o els tutors dels alumnes tenen dret a rebre informació sobre: projecte educatiu, el 

caràcter propi del centre, els serveis que ofereix el centre i les característiques que té, la carta de 

compromís educatiu, les normes d’organització i funcionament de centre, les activitats complementàries, 

programació general anual del centre i les beques i els ajuts a l’estudi. 

• A rebre informació sobre l’evolució educativa dels seus fills. 

 

Deures 

La Llei Orgànica reguladora dels deures a l’Educació (LODE) en l’article 4 ens diu que: 

a. Adoptar les mesures necessàries, o sol·licitar l’ajuda corresponent en cas de dificultat, perquè els seus 

fills cursin els ensenyaments obligatoris i assisteixin regularment a classe. 
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b. Proporcionar, en la mesura de les seves possibilitats, els recursos i les condicions necessàries per al 

progrés escolar. 

c. Estimular-los perquè portin a terme les activitats d’estudi que se’ls encomanin. 

d. Participar de manera activa en les activitats que s’estableixin en virtut dels compromisos educatius que 

els centres estableixin amb les famílies, per millorar el rendiment dels seus fills. 

e. Conèixer, participar i donar suport a l’evolució del seu procés educatiu, en col·laboració amb els 

professors i els centres. 

f. Respectar i fer respectar les normes establertes pel centre, l’autoritat i les indicacions o orientacions 

educatives del professorat. 

g. Fomentar el respecte per tots els components de la comunitat educativa. 

La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) a l’article 25 ens diu que: 

• Respectar el projecte educatiu i el caràcter prop del centre. 

• Participar activament en l’educació dels seus fills. 

• Contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar. 

• Participar en la vida del centre per mitjà del Consell Escolar i dels altres instruments. 

 

6.5 PAS: 

L’escola no disposa de conserge. Hi ha una auxiliar administrativa dos dies a la setmana compartida amb un 

altre centre. 

 
Funcions 

• La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes. 

• La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, historials acadèmics, expedients 

acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències... 

• La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre. 

 

Tasques 

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents: 

• Arxiu i classificació de la documentació del centre. 

• Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, franqueig…). 

• Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions. 

• Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui en cada cas). 

• Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre. 

• Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, permisos…). 
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7. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS MATERIALS 

 

• Realització de comandes de material, comprovació d’albarans..., d’acord amb l’encàrrec rebut per la 

direcció o la secretaria del centre. 

• Manteniment de l’inventari. 

• Control de documents comptables simples. 

• Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast (disposicions, 

comunicats…). 

 

 

7.1 Material comú de l’escola 

S'entén com a material comú d'escola tot el material necessari pel professorat pel bon funcionament de les 

classes. 

Aquest material és comprat per l'escola i es troba a disposició dels mestres (sala de professors i despatx). En 

cas que falti algun material es demanarà a la secretària del centre. 

 
Material fungible i pedagògic: està dividit per etapes: Educació Infantil i Primària.  Cada  etapa  és  

responsable del seu material fungible i reposar si s’esgota, hi haurà una persona responsable de cada etapa 

(es concretarà a la PGA). Es compra material general (cartolines, pintures, coles...). A primària, els diferents 

cicles compren el material més específic. 

 
Material inventariable: 

• Es troba a les aules. Cada aula disposa de material inventariable: tisores, perforadora, grapadora, 

trencaclosques, jocs ... . L’ inventari d’aula es realitza a final de curs. 

• Hi ha un espai amb recursos matemàtics i de llengua per Primària. 

• Hi ha un espai amb recursos de medi i estris d’hort per tots els cicles. 

• Hi ha un espai de recursos per atendre la diversitat a l’aula de suport per a tots els cicles. 

• Hi ha un espai amb material d’Educació física i psicomotricitat per a tots els cicles. 

• Al segon pis de la biblioteca hi ha material musical per a tots els cicles. 

 

Altre material d’aula que s’utilitza: El material d’aula és tot aquell que s’usa per al desenvolupament de les 

sessions (cartells, plastificats, ...) Tot el material elaborat per l’aula un cop acabat el curs ha de quedar al 

centre. 
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7.2 Comptabilitat del material. 

A principi de curs les famílies paguen una quota de material en concepte de material fungible (cartolines, 

pintures, ...) material pedagògic i reprografia. Hi ha un import per Educació Infantil i una altre per Primària. 

 
7.3 Inventari del material 

Tot el material de les aules està inventariat. També, hi ha inventariat el material de música, educació física i 

medi. 

Cada fi de curs el/la tutor/a o especialista és responsable de comprovar l’inventari. 

La secretària i l’administrativa seran qui recolliran les modificacions i les arxivaran al lloc corresponent. 

 
 

7.4 Elecció de llibres, quaderns i material 

El centre disposa de llibres de text i de lectura socialitzats. Les famílies paguen una quota anual a l’AMPA per 

llogar els llibres. Els llibres socialitzats s’entreguen a principi de curs i es recullen a final de curs. Si un llibre 

està en mal estat o es perd, cal abonar-lo. 

Si és necessari, al mes de maig – juny els mestres de les diferents etapes i la Cap d’Estudis es reuneixen per 

consensuar, valorar i decidir el llibres o quaderns de text. Els llibres es mantindran com a mínim quatre anys. 

Es valora que el material escollit segueixi una mateixa línia i s’adapti als objectius del centre. 

Amb l’entrega d’informes del tercer trimestre es lliurarà el llistat de llibres i de material del pròxim curs escolar. 

 
 

7.5 Ús de la fotocopiadora 

La fotocopiadora funciona amb un codi per cada cicle i/o especialista. L’AMPA també té un codi. Cada principi 

de curs s’explica el funcionament de la fotocopiadora per a tot el professorat. Cada final de trimestre es 

descompten les despeses de fotocòpia dels diners de cicle o especialitat i AMPA. El nombre de còpies de 

color està limitat però es pot obrir segons les necessitats del cicle. La secretària és la responsable de 

gestionar i realitzar la comptabilitat. 

 
7.6 Biblioteca I Aula de projecció I Aula d’informàtica I Aules amb PDI 

La biblioteca, l’aula de projecció, les aules de P4, P5 i 6è i l’aula d’informàtica la utilitzen tant el professorat 

com tots els alumnes de l’escola. Les aules disposen d’ un horari per al seu ús on cal apuntar-s’hi quan es 

vulgui utilitzar. 

 
7.7 Utilització de l’edifici, mobiliari en general. 

El material de l’escola és de tots, per tant, s’ha de respectar i conservar-lo en les millors condicions. 

L’edifici escolar es podrà utilitzar per part de l’AMPA i altres associacions del poble sempre i quan no 

perjudiqui a l’alumnat i hi hagi un avís previ a l’equip directiu. 
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8. COL•LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR 

 

Quan s’utilitzin les instal·lacions i el material de l’escola s’haurà de deixar en les mateixes condicions en què 

s’ha trobat. 

 

 

8.1 Informació a les famílies 

La comunicació a les famílies es fa a partir de diferents mitjans: 

• Butlletí: s'envia mensualment via e-mail a totes les famílies. Al butlletí hi ha la informació dels 

esdeveniments més importants d'aquell mes. El responsable d’elaborar-lo és l’equip directiu. 

• Web: permet per una banda donar informació general del centre com: calendari, aspectes normatius, 

contacte, ubicació... etc. i per altre banda, ens permet fer difusió d'algunes activitats que es fan a l'escola. 

El responsable del seu funcionament és el coordinador d’informàtica. 

• Bloc: Dins la web es troben els blocs dels diferents cicles, biblioteca i escola verda. Dins del bloc podem 

trobar diferents mostres d'activitats que es duen a terme a les aules. El bloc també permet que les 

famílies puguin fer comentaris. Els responsables de dinamitzar-los són els equips de cicle. 

• Circulars: Les circulars normalment són per donar informació més detallada sobre alguna activitat: tallers, 

festes, sortides... etc. Es solen trametre des dels cicles. 

• Agenda: L'agenda és una eina important de comunicació tutor/a - família. Tot l’alumnat disposa de 

l’agenda escolar del centre. En cas de pèrdua caldrà abonar l’import de la nova agenda. 

 
8.2 Participació de les famílies 

Entenem la participació de les famílies com una aportació positiva i engrescadora per tota la comunitat 

educativa. Pel bon funcionament del centre, aquesta participació es concreta en: 

• Entrevistes amb el mestre/a tutor/a i/o especialistes. 

• Participació en tallers o activitats que es proposin des dels diferents cicles. 

• Participació en tallers, activitats, jornades, comissions, festes que es proposin des de l'escola. 

 

8.3 Participació en la comunitat educativa 

És obvi que l'escola forma part d'un entorn social i cultural que cal tenir en compte. 

Es realitzen activitats per l'entorn proper. 

Es participa en trobades escolars (Cantània, Fòrum d'escoles verdes...) i concursos (Escriptura Creativa), 

certàmens (Lectura en veu alta), on els nostres alumnes es relacionen amb alumnes d'altres escoles de la 

comarca. 

S’organitzen jornades amb altres entitats o associacions del poble (CAP, Llar d’infants, Ajuntament, Casal 

d’avis ...). 
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9. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

 

8.4 Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) 

L’AMPA és l’associació de Pares i Mares de l’escola. La seva funció principal és col·laborar amb l’escola per 

tal d’avançar en la millora dels recursos pedagògics o activitats (Cantada de Nadales, venda de llibres de text, 

xandalls, bates, agendes, proposar activitats...). 

Altres funcions són: 

• Formar part del Consell Escolar 

• Dissenyar activitats extraescolars 

• Participar en activitats complementàries 

• Servei de menjador. Contractació de l’empresa que gestiona el servei de menjador 

• Col·laborar en algunes activitats del centre 

 

Aquestes activitats es duen a terme tot mantenint informats als socis de l’AMPA mitjançant circulars, butlletí 

informatiu o e-mail. 

Com a mínim un cop per trimestre l'Equip Directiu i l'AMPA de l'escola es reuniran per coordinar algunes de 

les activitats previstes dins de la PGA. 

 
8.5 Ajuntament de Bàscara i Pontós 

L’ajuntament de Bàscara participa en el consell escolar a través del seu representant. El personal de servei de 

l’ajuntament fa el manteniment de les instal·lacions escolars. Durant el curs mantenim relació amb 

l’ajuntament segons les necessitats de l’escola. 

Tant l’ajuntament de Pontós com el de Bàscara col·laboren puntualment amb aportacions que se’ls demani. 

 
 

8.6 Carta de compromís 

Els centres han de formular una carta de compromís educatiu en la qual han d’expressar els objectius 

necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives, 

amb la participació de la comunitat escolar i per potenciar la participació de les famílies en l’educació dels 

seus fills. Les famílies de l’alumnat matriculat a l’escola signen la carta de compromís educatiu. Les cartes de 

compromís s’arxiven a l’expedient de l’alumnat. 

 

 

9.1 Horari escolar. 

Matí: de 9:00 a 12:30 h 

Tarda: de 15:00 a 16:30 h 
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Excepte els alumnes que assisteixen a SEP en l’horari que s’estableix a la PGA. 

 
 

9.2 Entrades i sortides del centre 

 
Entrades: 

 

9h – S’obriran els dos portals a les 8,55h. i es tancaran a les 9,10h. L’alumnat que vingui amb el transport 

serà recollit per un/a mestre/a. Les famílies poden accedir al recinte escolar. 

15h - L'entrada de l'alumnat serà pel portal de l’Av. Alt Empordà. Les famílies no poden accedir al recinte 

escolar. 

En cas de retard, caldrà tocar al timbre i la persona que obri acompanyarà l'alumne/a fins a la classe 

pertinent. 

Sortides: 
 

12,30h - L'alumnat sortirà pel portal de l’Av. Alt Empordà. En cas de pluja, la sortida de l'alumnat serà per 

la porta principal. Les famílies poden accedir a la zona enjardinada del recinte escolar. 

13h L'alumnat de Primària que assisteixi al SEP (Suport Educatiu Personalitzat) sortirà per la porta 

principal. Les famílies no poden accedir al recinte escolar. 

16,30h - L'obertura de portes per a la recollida de l'alumnat serà a les 16,25h i en aquest cas, les famílies 

poden accedir al recinte escolar. Es tancarà quan marxi el transport. Les famílies hauran de sortir del 

recinte escolar abans del tancament de portes. 

El mestre que hi ha a cada classe és el responsable de la sortida de l’alumnat (acompanyar al portal i 

assegurar-se de l’entrega d’alumnes). 

En cas que les famílies hagin de venir a buscar als alumnes dins l'horari lectiu, cal omplir i signar el 

registre de sortides que hi ha a l'entrada de l'escola. En cap cas els alumnes poden sortir sols dins l’horari 

lectiu. 

L’alumnat que utilitzi el servei de transport serà acompanyat per un mestre. Caldrà notificar al/a la tutor/a 

qualsevol canvi d'ús del servei de transport escolar. 

L'alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior, podran sortir sols de l'escola sempre i quan la família hagi signat 

prèviament “l'autorització per sortir sol de l’escola”. 

L’alumnat d’Ed. Infantil i C. Inicial no podrà sortir sol de l’escola. Cal que els reculli el pare, mare o tutor 

legal. En cas que no sigui possible, es deixaran sortir els alumnes amb les persones autoritzades 

prèviament mitjançant “l’autorització per sortir de l’escola amb altres persones” o bé amb una nota a 

l’agenda. 

Cada classe disposa d’un llistat dels alumnes amb la relació de les sortides (transport, sortir sol o 

persones que el poden recollir). 
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En cas de retard en la recollida de l’alumnat, sense avís previ, el tutor/a o mestre/a que hagi fet la última 

classe amb l'alumne/a, serà l'encarregat d'esperar-se fins que el vinguin a buscar. El mestre trucarà a la 

família. En cas que el retard superi els 30’ minuts s’avisarà a l’equip directiu. L’equip directiu procedirà a 

avisar als Mossos d’Esquadra. 

 
 

9.3 Pati 

Tasques específiques de cada zona del pati: 

 
Biblioteca: El/la mestre/a de biblioteca s’encarrega de fer els préstecs dels llibres i ha de fer complir les 

normes de comportament i funcionament de la biblioteca. Tots els dies s'ha de treure i endreçar el 

bibliopati. 

Entrada: Ha de treure totes les caixes de joguines. Cal vigilar les entrades i sortides dels alumnes als 

lavabos, especialment dels més petits. En ocasions, ha d’ajudar/animar a menjar als alumnes d’Educació 

Infantil. 

Zona mitja: La zona de vigilància és la zona entre el mòdul, zona d’accés a l’hort i davant la biblioteca. A la 

zona d’accés a l’hort, si es juga a pilota, ha de ser amb pilota tova. 

Sorral: Quan s'acaba el pati cal comprovar que no hagi quedat cap joguina per terra. A partir de 3r els 

nens/es no poden jugar amb galledes i pales. 

Pista: És l’encarregat d’obrir i tancar la pista. També s’ha assegurar que la porta de la pista a l’exterior 

està totalment tancada i que la pista està en bones condicions (recordeu que la pista és municipal i que hi 

podem trobar de tot). També cal seguir les normes d’ús de les pilotes. 

Auxiliar: Les seves tasques són: moure’s per tot el pati, anar a recollir pilotes en cas necessari, curar algun 

alumne/a i cobrir alguna zona d’un company que s’hagi d’absentar. 

Mestres: 

• Cal ser puntual en la vigilància del pati. 

• Per esmorzar cal portar fruita o entrepà. 

• L’esmorzar i el beure cal portar-lo en un envàs reutilitzable. 

• Els alumnes no poden estar sols a l'aula. 

• L'últim mestre/a que surti dels barracons (CI o CM), cal que els tanqui amb clau. Els mestres que tinguin 

l'aula dins de l'edifici principal, quan surtin de l’aula, han d’assegurar-se que no hi ha cap alumne/a a la 

seva classe i tancar la porta (no cal que sigui amb clau). 

• Cada cicle o curs ha de treure una caixa a fora per poder dipositar les carmanyoles un cop els alumnes 

hagin acabat d'esmorzar. 

• No es pot fer ús del telèfon mòbil durant la vigilància de pati. 

• Cal moure’s constantment per la zona sense que no quedi cap racó sense vigilar. 
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• Si els mestres s’han d’absentar de la seva zona de vigilància, cal avisar a l’auxiliar de pati per tal que 

cobreixi la zona. 

• Si alguna pilota surt a l'exterior del recinte escolar, l’auxiliar de pati serà el responsable d'anar-la a buscar. 

En cas, que no hi hagi auxiliar el mestre vigilant de la zona serà el responsable. 

Alumnes: 

• Per esmorzar cal portar fruita o entrepà. 

• Portar l'esmorzar en un envàs reutilitzable (carmanyola, boc n'roll, etc) 

• Cal tenir una actitud de respecte pels companys, mestres i materials. Els alumnes que no tinguin 

respecte, seran retirats dels jocs o espais, fins que estiguin preparats/des per tornar-hi. 

• Un dia a la setmana podran portar una joguina petita de casa (cromos, gogos, gomes per fer polseres, 

cotxes, etc.) El dia quedarà establert a la PGA. 

 

9.4 Aparells electrònics i llaminadures. 

Dins del recinte escolar i a les sortides escolars, els alumnes no poden portar aparells electrònics ni 

llaminadures. 

 
9.5 Celebracions dels aniversaris. 

En el recinte escolar no es poden repartir invitacions de festes d'aniversari. 

Per realitzar la celebració dels aniversaris es pot portar únicament un joc, llibre, etc. per a la classe. 

 
 

9.6 Repartiment d’informació 

Alumnes 

Fulls que SÍ es repartiran als alumnes: 

• Tota la informació interna elaborada tant per l'escola (tutors, cicles, comissions, etc.) com per l'AMPA. 

• La informació del organismes oficials (Ajuntament, Generalitat...) 

• Les informacions de l’entorn proper que portin el recolzament d'una institució oficial. 

 

Cal deixar una còpia a direcció de les circulars que es reparteixin des del centre, cicles, tutors, AMPA, altres 

entitats, etc. 

 
Fulls que NO es repartiran als alumnes: 

• Tota informació de caràcter comercial. 

• La informació sobre activitats i cursos que no siguin organitzats per institucions oficials. 

• Tampoc es penjaran cartells publicitaris privats dins el recinte escolar. 
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Mestres 

La informació destinada als mestres es comunicarà en el claustre del centre, via correu electrònic o bé es 

penjarà a la sala de mestres. 

 
9.7 Sortides escolars 

Les sortides escolars es fan segons les ràtios que indica en Departament d'Ensenyament. 

Actualment són: 

Per sortides: 

Ed. Infantil: 1 mestre / 10 alumnes 

Cicle Inicial i Mitjà: 1 mestre / 15 alumnes 

Cicle Superior: 1 mestre / 20 alumnes 

Per colònies: 

Ed. Infantil: 1 mestre / 8 alumnes 

Cicle Inicial i Mitjà: 1 mestre / 12 alumnes 

Cicle Superior: 1 mestre / 18 alumnes 

 
A les sortides de l'entorn proper, encara que es compleixin ràtios, cal anar sempre mínim 2 mestres. 

Aquestes ràtios no es compleixen en el cas de sortir a llençar la brossa als contenidors de reciclatge i en les 

sessions d'educació física i psicomotricitat per anar al pavelló municipal. En aquest casos, poden anar 

acompanyats d'un sol mestre. 

A principi de curs es signa una autorització per totes les sortides de l’entorn proper. La resta de sortides 

necessitaran una autorització a part. Si l’alumnat no porta aquesta autorització no hi podrà assistir. 

Les colònies escolars es realitzen cada dos cursos. 

Les sortides i les colònies es programen a final del curs anterior, per tal de tenir una bona previsió. Aquestes 

quedaran recollides a la Programació General Anual i han d’estar aprovades per Consell Escolar. 

El pagament de sortides es realitza a principi de curs en un sol pagament i a l’últim trimestre es revisa si cal 

retornar o aportar diners. 

El pagament de les colònies es fa en dos terminis. Al llarg del curs es poden realitzar activitats per minoritzar 

el cost d’aquestes. 

En cas que un alumne no pugui assistir a una sortida no es retornarà l’import del transport. 

 
 

9.8 Dret d’imatge i d’autor. 

Cada vegada que un alumne/a es matriculi al centre, cal que les famílies signin l'autorització de drets d'imatge 

i d'autor. Aquesta autorització valdrà per tota la seva escolaritat i es guardarà a l’expedient de l’alumne. 
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10.1 Farmaciola 

El centre disposa d’una farmaciola fixa a l’entrada del lavabo dels mestres. Es troba a un lloc fresc i sec, a 

l’abast del personal, tancada però no amb clau, no accessible als alumnes i pròxima a un punt d’aigua. També 

al costat de la farmaciola hi ha informacions d’interès pel que fa primers auxilis o altres recomanacions. 

També, hi ha dues farmacioles portàtils al lavabo dels mestres que s’utilitzen en les sortides escolars. 

Aquestes les han de revisar abans de sortir i fer-se’n càrrec el/s responsable/s de la sortida. 

A la nevera-congelador de la sala de mestres hi ha gel pels cops. 

L’especialista d’educació física és l’encarregat de revisar, reposar el contingut de totes les farmacioles i de 

controlar les dates de caducitat. 

 
10.2 En cas d’accidents 

El procediment que es seguirà en cas d’accident depèn de la gravetat d’aquest: 

• Lleu: El mestre que es trobi amb l’alumne accidentat es farà càrrec de les cures. En cas que es produeixi a 

l’aula, per tal que el grup no quedi desatès, s’avisarà al mestre més proper o a la direcció que atendrà els dos 

grups. Si l'accident es produeix a l'hora del pati un dels responsables del pati curarà a l’alumne/a. En el cas 

que el tutor no hi sigui, caldrà comunicar-li l’incident el més aviat possible. 

En cas de símptoma de malaltia o indisposició es trucarà a la família perquè el vingui a buscar. Si l’alumne 

supera els 38ºC de febre i la família ens comuniqui que en menys d’una hora ningú el pot venir a buscar, 

s’actuarà de la següent manera: 

o Es portarà l’alumne/a caminant, al CAP de Bàscara. 

 

• Greu: Amb la màxima rapidesa es portarà a l’alumne al CAP o s’avisarà a una ambulància. El tutor 

acompanyarà l’accidentat a l’ambulància. Es comunicarà a l’equip directiu, i aquest, avisarà a la família. En 

cas de perill vital, el mestre que atengui l’accidentat, farà les actuacions que cregui convenients pel bé de 

l’alumne. 

 
El centre ha de disposar de la fotocòpia de la Seguretat Social i les famílies mitjançant el full de “dades 

d’interès de l’alumne/a”, ha de comunicar les possibles malalties, al·lèrgies, intoleràncies, etc. 

 
Els alumnes no poden assistir al centre si tenen febre, estan malats o tenen polls. 

10. MESURES D’HIGIENE I SALUT 
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11. SERVEIS 

 

10.3 Administració de medicaments. 

El personal de l’escola no donarà cap medicament sense recepta mèdica i autorització de la família. 

És preferible l’administració del medicament a casa. Sinó, pare, mare o persona que s’autoritzi podrà venir a 

l’escola a donar-li personalment. En cas que no sigui possible, hauran de portar la prescripció mèdica i 

“l’autorització d’administració de medicaments” del centre degudament omplerta. S’ha de seguir el mateix 

procés pels medicaments homeopàtics. 

 
10.4 Manipulació d’aliments. 

L’elaboració d’aliments per part dels alumnes, les famílies o els professors, com a activitat de la programació 

anual aprovada pel consell escolar, s’ha de fer tenint en compte les normes generals d’higiene, evitant 

qualsevol possible contaminació aliena als aliments i, especialment respectant les “Quatre normes per 

preparar aliments segurs”. 

En tot cas, cal evitar les elaboracions fetes amb ou cru, cremes, trufa i/o nata. En el cas d’alumnes que 

pateixin al·lèrgies i/o intoleràncies, cal tenir present que només es poden fer servir aliments i/o materials que 

no continguin els al·lergògens a evitar. 

Els alumnes no es podran emportar els ous de les gallines, però les verdures i hortalisses de l’hort sí. 

 
 

10.5 Animals domèstics 

Es prohibeix tota entrada d'animals domèstics a l'escola, tant dins el recinte escolar com al pati. 

Només es permetrà l'entrada d'animals en aquells casos que per raons pedagògiques es requereixi o per 

raons de necessitat com per exemple els gossos pigalls per a invidents. 

 
10.6 Escola lliure de fum 

Es prohibeix fumar dins el recinte escolar, és un espai lliure de fum. 
 
 
 
 

 

11.1 Servei de menjador 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà té la gestió del menjador escolar. Aquesta gestió està cedida a l’AMPA 

del centre que té contractada una empresa externa. 

El Consell Escolar a inici de curs ha d’aprovar el Pla de Funcionament del Menjador Escolar. 

Hi ha una monitora que té la funció de coordinadora. Quan hi ha algun incident les monitores ho comuniquen 

al tutor corresponent o a la direcció. A principi de curs es fa una reunió per informar a les monitores sobre les 
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12. GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 

 

normes de convivència i els aspectes organitzatius més importants amb l’objectiu de seguir el mateix criteri 

durant tot l’horari escolar. Al llarg del curs, si es necessari, es van comunicant altres informacions importants. 

 
11.2 Servei de transport (Decret 161I1996 14 de maig) 

L’escola disposa de servei de transport escolar gestionat per el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Hi ha un/a 

mestre/a responsable de l’alumnat de transport que el rep i l’acompanya al transport. 

 
11.3 Activitats extraescolars i de lleure 

Al centre es realitzen activitats extraescolars que estan organitzades per l’AMPA. Les activitats extraescolars 

poden ser al migdia o tarda al centre o fora el centre. En cas que es realitzi en una aula del centre cal tenir-ne 

cura. A principi de curs es fa una reunió per informar a les monitores de les diferents activitats sobre les 

normes de convivència i els aspectes organitzatius més importants amb l’objectiu de seguir el mateix criteri 

durant tot l’horari escolar. 

 

 

12.1 Gestió econòmica 

La gestió econòmica del centre la dur a terme la secretària juntament amb auxiliar administrativa sota la 

responsabilitat de la directora. S’utilitza el SAGA en model calculat tal i com el Departament ordena. 

Cada cicle a principi de curs té una quantitat de diners en funció del nombre d’alumnes que hi ha al cicle. La 

governació d’aquests diners és a càrrec de la coordinadora de cicle. Si es compra algun joc, material ... és 

imprescindible el tiquet amb NIF o factura amb el concepte i la persona responsable. La secretària abona 

l’import del tiquet en efectiu. 

Els especialistes cada principi de curs disposen d’una quantitat de diners que s’han d’invertir en la especialitat. 

 
 

12.2 Gestió administrativa i acadèmica 

Arxius 

Cada curs escolar es realitza una còpia de seguretat de la U (direcció), P (professors) i S (serveis) en una 

memòria externa. 

Els expedients dels alumnes antics del centre es guarden des de l’any 1959 per anys de naixement i són de 

custodia indefinida i obligada al centre. 

 
Expedients 

La documentació de l’expedient dels alumnes actuals està guardada a direcció. Està ordenada per cursos i 

cognom. Els mestres poden consultar-ho però no poden treure els expedients de l’alumnat del despatx. 
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13. RELACIÓ ENTRE PROGENITORS I FILLS 

 

Els documents que es troben als expedients de l’alumnat són: dades bàsiques de l’alumne (preinscripció, DNI 

pares, llibre de família, TSI, vacunes, empadronament...), recull d’entrevistes realitzades amb els pares, 

informes signats, carta de compromís, dret d’imatge, opció de religió o ensenyament alternatiu, expedient 

acadèmica de l’alumne (Primària) i/o resum escolarització (Infantil) ... Altres (Informes NEE, notificacions 

judicials de separacions familiars, canvis de nom ...). 

 
Informes a les famílies 

El centre disposa d’un model d’informe per Infantil i per Primària. Els alumnes de Primària reben tres informes 

al llarg del curs i els alumnes d’Infantil reben dos informes. Les famílies de pares separats poden demanar 

doble informe. El centre sempre es queda una còpia de l’informe signat. A la Programació General Anual es 

concretaran les dates de lliurament així com el procediment d’entrega i de devolució dels informes signats. 

 

 

D’acord amb les instruccions rebudes de la Secretaria General del Departament d’Ensenyament seguidament 

s’exposen els criteris a seguir en els casos i situacions problemàtiques de relacions entre progenitors i fills. 

Aquestes instruccions tenen la finalitat d’ajudar el director i l’equip directiu en la resolució de situacions 

potencialment conflictives, tot garantint la intimitat i la consideració social de l’alumne, el bon funcionament del 

centre i l’eficàcia de les diligències judicials i policials. 

 
13.1 Criteris d’actuació en els supòsits de problemes dels progenitors en relació amb els fills. 

En els supòsits de problemes sorgits entre els progenitors o tutors legals dels alumnes menors d’edat dels 

centres públics dependents del Departament d’Ensenyament, cal tenir en compte els següents criteris: 

 
Com a regla general: 

• No prendre partit ni adoptar cap posicionament en les relacions privades dels pares dels alumnes, 

referents als seus drets i deures envers aquests. 

• Complir sempre les resolucions i requeriments judicials relatius a les citades relacions. 

Com a qüestions específiques: 

• En cas de controvèrsia entre els pares i en aquells aspectes en què l’escola es veu implicada el centre 

vol complir escrupolosament allò que estableix la sentència i per aquest motiu demana, mai no exigeix, 

la resolució judicial indistintament a algun dels progenitors, per tal que no hi hagi interpretacions 

equivocades en la qüestió específica que afecta l’escola. Sovint, la informació oral és insuficient i, a 

més a més, interpretativa, és per això que en casos de discrepància els centres prefereixen el 

document judicial, a fi i efecte de complir escrupolosament allò que s’hi disposa. 
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• Pel caràcter públic de les sentència exclou la petició d’un dels progenitors de sol·licitud d’eliminació 

dels arxius escolars de sentències i/o resolucions. 

• Cap funcionari està obligat a proporcionar informes dels alumnes, a petició d’advocat. Cal exigir 

l’oportú requeriment judicial. 

• Els pares, si no han estat privats 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 als que 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, essent vàlids els actes que realitzi un d’ells segons l’ús social i les circumstàncies. En cas de 

desacord s’ha d’aplicar allò que determini el jutge. 

• Els infants més petits han de ser lliurats, a l’hora de la sortida, als pares que tinguin atribuïda la guàrdia 

i custòdia o a les persones que en tinguin l’encàrrec. 

• Davant de qualsevol exigència que depassi els criteris abans expressats, caldrà demanar el 

corresponent requeriment judicial. 

 
13.2 Instruccions relatives al dret a la informació sobre el procés d’aprenentatge i sobre l’avaluació 

del menor. 

• En els casos de potestat parental / pàtria potestat compartida, tant el pare com la mare tenen dret a ser 

informats sobre el procés d’aprenentatge i avaluació dels seus fills. 

• El centre lliurarà les informacions general i l’avaluació al progenitor que tingui reconeguda judicialment 

la guarda. Aquell que no té reconeguda la guarda, però té la potestat compartida, pot sol·licitar que se 

li facilita la informació esmentada. 

• A l’hora de facilitar la informació sobre l’aprenentatge i avaluació dels fills als pares i mares, els 

professionals del centre han de respectar sempre un principi de neutralitat, és a dir, facilitar sempre la 

mateixa informació a ambdós progenitors. 

• El pare i mare que tinguin la potestat compartida poden assistir conjuntament a les entrevistes o 

reunions amb els mestres, monitors o personals especialitzat. També tenen dret a celebrar la reunió 

separadament. 

• La privació de potestat es produeix per sentència ferma, que ha d’aportar al centre aquell dels 

progenitors o, si el tutor, que l’al·legui. El centre guardarà còpia i actuarà d’acord amb el que estableixi 

la sentència. En cas que no determini res, el centre no haurà de facilitar cap informació a aquell dels 

progenitors que haig estat privat de la potestat. 
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14. DISPOSICIÓNS FINALS 

 

13.3 Instruccions relatives sobre el canvi d’escolarització d’alumnes en supòsits de separació i 

divorci dels pares. 

• Les decisions de canvi de centre d’un alumne corresponen al progenitor que té atribuïda la potestat 

parental, que generalment correspon a ambdós progenitors. Aquesta s’exerceix per ambdós 

progenitors o per un de sol amb el consentiment exprés o tàcit de l’altre, essent vàlids els actes que 

realitzi un d’ells segons l’ús social i les circumstàncies. En cas de desacord, s’hauran de complir 

estrictament les sentències judicials que aportin els progenitors. 

• Mentre l’autoritat judicial no decideix, si aquesta petició es produeix per canvi d’empadronament, canvi 

de residència o canvi de feina a una altra localitat del progenitor que té la guarda i custòdia atribuïda, 

es pressuposa que hi ha consentiment tàcit o exprés de l’altre progenitor, si en el termini de 30 dies no 

manifesta el seu descord, i atès que l’alumne ha d’estar escolaritzat en la localitat en la qual té la seva 

residència i on estigui empadronat. 

• Si la petició no va acompanyada d’un canvi d’empadronament a una altra localitat, s’haurà de mantenir 

l’escolarització en el mateix centre en el qual estava escolaritzat el curs anterior. 

• En el supòsit de guàrdia i custòdia compartida en el qual es produeixen una o dues peticions de canvi 

d’escolarització, s’ha de mantenir l’escolarització dels alumnes en el centre escolar en el qual estaven 

escolaritzats en el moment de dictar-se la sentència de separació o divorci que estableix la guàrdia i 

custòdia compartida, fins al moment que l’òrgan judicial dicti una nova resolució. Mentre no hi hagi 

resolució judicial, es prioritza la continuïtat al mateix centre on està escolaritzat. 

 

 

14.1 Interpretació de les NOFC 

• Aquestes NOFC són d'obligat compliment per a tots els membres que constitueixen la Comunitat 

Escolar de l’Escola Joan Reglà de Bàscara i entrarà en vigor a partir de la seva aprovació definitiva pel 

Consell Escolar del Centre. 

• La Directora del Centre és la màxima responsable de fer complir aquestes NOFC. Els membres del 

Consell Escolar, del Claustre de Professors i de la l’AMPA tenen també el deure de conèixer, complir i 

fer complir les NOFC. 

• Es faculta a la Directora per a la interpretació del present reglament. 

• Pel que fa als deures de l'alumnat i el seu règim disciplinari, es faculta igualment, quan es cregui 

convenient a la comissió de convivència, referida a l'article1.1.2.3. d'aquest reglament, per a la 

interpretació aplicativa al cas concret. 

14.2 Modificació de les NOFC 
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Aquest reglament és susceptible de ser modificat per les causes següents: 

• Perquè no s'ajusti a la normativa de rang superior segons el control que efectua el Departament 

d'Ensenyament, perquè canviï la normativa de rang superior, com a conseqüència de la seva aplicació, 

per l'avaluació que en faci el Consell Escolar, perquè concorren noves circumstàncies a considerar o 

nous àmbits que s'hagin de regular. 

• A principi i al final de curs es farà una valoració del document. Qualsevol modificació i/o reforma que es 

faci al text, serà realitzada pel Consell Escolar de Centre i aprovat per majoria de 2/3. 

• Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els òrgans de coordinació i les 

associacions de pares i mares a l'equip directiu per escrit. 

• El Claustre aportarà a l'equip directiu criteris i propostes a les modificacions presentades. 

• Posteriorment, les possibles modificacions es presentaran a la comissió Permanent del Consell 

Escolar per consensuar-les. Superat aquest tràmit, les modificacions aniran en l'ordre del dia del 

següent Consell Escolar per la seva aprovació definitiva. 

• En el cas de no trobar el consens necessari en la comissió Permanent, les modificacions es retornaran 

al Claustre del Centre per tornar a iniciar el procés. 

• Després de la seva aprovació pel Consell Escolar, no ha de considerar-se les NOFC com un document 

tancat i inamovible, sinó cal que sigui un document fàcilment modificable, per adaptar-lo a les noves 

necessitats del Centre, i constantment millorable en tots aquells aspectes que es considerin 

convenients. 

• Les modificacions dels apartats d'aquestes NOFC s'afegiran en un punt titulat ”Disposicions 

addicionals” al final del redactat del reglament. A final de cada curs, el consell Escolar podrà decidir 

d'incorporar les modificacions realitzades en el NOFC durant el curs, i que estaran incloses en l'apartat 

disposicions addicionals, en l'articulat del reglament que els correspongui. D'aquesta manera 

s'actualitzaria el NOFC per al nou curs. 

• En el cas que es produeixen situacions no previstes en les NOFC i que per les seves característiques 

requereixin una intervenció urgent i que no hi hagi temps de convocar la Comissió Permanent serà la 

Directora qui prendrà la decisió que estimi més oportuna i posteriorment ho comunicarà als òrgans que 

siguin necessaris. 

 
 

14.3 Publicitat de les NOFC 

• Aquest reglament es difondrà a tots els membres de la Comunitat Educativa. Es farà públic a la web de 

l’escola. 

• S'explicaran els punts més rellevants d'aquest reglament a l'alumnat, en el decurs de la normalitat 

acadèmica, segons les respectives edats. 
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• Totes les modificacions que s'introdueixin tindran el mateix procés de difusió que s'ha descrit 

anteriorment. 

• El consell escolar vetllarà per tal que sempre es disposi d'exemplars del reglament a l'abast de 

qualsevol membre de la Comunitat Educativa. 

 

 
14.4 Dipòsit de les NOFC 

• D'acord amb el que disposa l'article 11.2 del Decret 198/1996, es dipositarà un exemplar del text 

d'aquest reglament a la delegació territorial del Departament d'Ensenyament, que ha de vetllar per la 

seva adequació a la normativa vigent. 

• Igualment es procedirà per a les modificacions del reglament. 

• S'arxivarà i estarà a disposició de qualsevol membre del Consell Escolar la còpia de la instància amb 

què s'efectua la tramesa de dipòsit del reglame
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