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Aprovades el 26 de juny de 2014 en consell escolar.  

El 9 d’octubre  de 2014, s’aproven algunes modificacions en claustre 

TITOL I. INTRODUCCIÓ  

TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU  

Capítol 1. Per orientar l’organització pedagògica.  

Capítol 2. Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del PEC  

Capítol 3. Per orientar l’aplicació dels acords de coresponsabilitat.  

Capítol 4. Aprovació, revisió i actualització del PEC.  

TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL 

CENTRE.  

Capítol 1. Òrgans unipersonals de direcció 

Secció 1. Director/a 

Secció 2. Cap d’estudis 

Secció 3. Secretari/ària.  

Capítol 2. Òrgans col•legiats de participació.  

Secció 1. Consell Escolar.  

Secció 2. Claustre del professorat.  

Capítol 3. Equip directiu.  

Capítol 4. Consell de direcció 

Capítol 5. Òrgans unipersonals de coordinació.  

Secció 1. Coordinadors/es de cicle  

Secció 2. Coordinador/a d’informàtica  

Secció 3. Coordinador/a lingüístic.  

Secció 4. Coordinador/a de riscos laborals.  

TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE  

Capítol 1. Organització del professorat  



 

 2 

Secció 1. Equips docents / de cicle 

Secció 2. Equip de coordinació pedagògica 

Secció 2. Equips intercicles 

Secció 3. Comissions d’avaluació 

Secció 4. Comissió d’Atenció a la diversitat 

Secció 5. Altres comissions derivades del claustre 

Secció 6. Mestres especialistes 

Secció 7.  Mestres de suport 

Capítol 2. Organització de l’alumnat 

Capítol 3. Atenció a la diversitat.  

 Secció 1. Elaboració dels PI 

 Secció 2. Detecció de necessitats 

 Secció 3. Suport escolar personalitzat. SEP 

 

Capítol 4. Acció i coordinació tutorial.  

 Secció 1. La tutoria 

Secció 2. Nomenament i cessament dels tutors 

Secció 3. Continuïtat de tutories per grup-classe 

Secció 4. Tutories compartides 

Secció 5. Altres funcions dels tutors/es 

 

TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE  

Capítol 1. Mesures de la promoció de la convivència 

Capítol 2. Conductes contràries al bon ambient 

Secció 1.  Tipificació de conductes contràries al bon ambient                                                                         

Capítol 3. Mediació escolar.  
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Capítol 4. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes greument perjudicials per a la 

convivència en el centre.  

Capítol 5. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes perjudicials per a la convivència en el 

centre. 

TÍTOL VI. COLABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT 

ESCOLAR  

Capítol 1. Qüestions generals.  

Capítol 2. Informació a les famílies.  

Capítol 3. Associacions de pares i pares d’alumnes (AMPAS).  

Capítol 4. Alumnes delegats. Consell de participació.  

Capítol 5. Altres òrgans i procediments de participació.  

Capítol 6. Carta de compromís educatiu. (art. 7 D. 102/2010)  

Capítol 7. Altres qüestions.  

TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE  

Capítol 1.Deures fora de l’escola.  

Capítol 2. Formació del professorat 

Capítol 3. Aspectes generals 

Secció 1. Horaris del centre  

Secció 2. Entrades i sortides del centre.  

Secció 3. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida 

del centre.  

Secció 4. Visites dels pares.  

Secció 5. Activitats complementàries i extraescolars.  

Secció 6. Festes a l’escola 

Secció 7. Vigilància de l’esbarjo. 

Secció 8. Tinença d’aparells mòbils i/o el seu ús. 

Secció 9. De les absències.  

Secció 10. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat.  
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Secció 11. Utilització dels recursos materials. Beques i ajuts.  

Secció 12. Admissió d’alumnes malalts i dels accidents.  

Secció 13. Seguretat i higiene.  

Secció 14. Consideracions sobre el vestit.  

Secció 15. Ús del centre  

Capítol 4.  

Capítol 5. De les queixes i reclamacions.  

Secció 1. Actuacions en cas de queixes sobre la presentació del servei que 

qüestionin l’exercici professional del personal del centre.  

Secció 2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs.  

Secció 3. Impugnació de decisions dels òrgans i personal del centre.  

Capítol 6. Serveis escolars.  

Secció 1. Servei de menjador  

Capítol 7. Gestió econòmica.  

Capítol 8. Gestió acadèmica i administrativa.  

Secció 1. De la documentació acadèmic-administrativa.  

Secció 2. Altra documentació.  

Secció 3. Altres.  

Capítol 9. Del personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu del centre.  

Capítol 10. Altres.  

DISPOSICIONS FINALS.  

 

 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT  

TITOL I. INTRODUCCIÓ  
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Correspon al director o a la directora dels centres de titularitat pública impulsar i l’elaboració 

i l’aprovació de les NOFC i dirigir-ne l’aplicació ( art.142.7.a LEC),  i al claustre del 

professorat la competència d’informar de les NOFC ( art. 129.h LOE) 

Una escola és una comunitat educativa de professorat, personal no docent, famílies i 

alumnat, en ordre a la formació integral d'aquests darrers, per tal d'aconseguir una bona 

integració a la societat, respectant els principis democràtics de convivència i els drets i 

llibertats fonamentals.  

El curs 2014-2015, s’inicià la formació per a esdevenir comunitat d’aprenentatge, després 

que el claustre manifestes  la seva voluntat i desig de ser-ho. Aquesta decisió de claustre, 

es va aprovar el dia 4 de febrer de 2014; posteriorment es va portar al Consell escolar en 

data 11 de febrer, per a la seva aprovació. Era imprescindible poder certificar aquests 

acords i enviar-los al Departament d’Ensenyament per a poder rebre d’aquest la formació 

pertinent.  

El nostre centre és una comunitat educativa, una comunitat de treball en equip. Com tot 

grup de convivència, la nostra comunitat, per tenir consciència dels seus actes, obligacions i 

drets, necessita d'unes normes reguladores establertes i d'acord amb instàncies legislatives 

superiors. Per tal que tots els membres d'aquesta comunitat desenvolupin les seves tasques 

en ordre, respecte i disciplina, s'estableixen les següents Normes d’Organització i 

Funcionament (NOFC)  

Aquest reglament es basa en la concreció dels següents trets recollits en el PEC:  

Escola catalana. El català com a llengua pròpia de Catalunya que és, s’ha d’utilitzar com a 

llengua vehicular i d’aprenentatge en totes les activitats internes i externes de la comunitat 

educativa: les activitats orals i escrites, les exposicions del professorat, el material didàctic i 

les activitats d’aprenentatge i d’avaluació han d’ésser en llengua catalana. Així mateix, en la 

vida administrativa del centre: claustres, reunions, informes, comunicacions, entrevistes amb 

els pares, etc. Celebrem les festes populars i tradicionals catalanes i realitzem sortides com 

a manera de conèixer i arrelar-se al medi geogràfic, històric...que permeti als alumnes 

gaudir d’un bon coneixement del país en què estudien, viuen i probablement hi hauran de 

treballar. 

 

Escola Laica. L’escola defensa la independència de tota influència religiosa per considerar 

que, en tot cas, s’ha de desenvolupar en l’àmbit privat i personal. Amb aquesta postura 

busquem garantir la llibertat de consciència, a més de la no imposició de les normes i valors 

de cap religió o creença. 

Educació integral. Entenem l’educació com aquell procés que ha de permetre als individus 

el desenvolupament de la seva persona en tots els seus àmbits o dimensions: cognitiu, 

socio-emocional, físic (èmfasi en la higiene corporal),  motriu, acceptació d'un mateix, 

autoestima... 
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Aprenentatge significatiu. És necessari que la manera d’ensenyar del professorat vagi 

orientada, no tant a l’aprenentatge de continguts, que també,  ni a l’ensenyament  homogeni 

als alumnes d’una mateixa classe, sinó bàsicament cap als objectius, els processos, la 

diversitat dels ritmes d’aprenentatges i la cerca eficient d’informació. L'alumne/a ha de 

relacionar el que ja sap amb el que està aprenent i amb la vida quotidiana. L’escola ha de  

plantejar situacions engrescadores que suposin una important activitat cognitiva, creativa i 

afectiva per part de l’alumne/a, així com l’activitat física i manipulativa. Els alumnes han 

d’aprendre, en definitiva, a ser competents.  

Pluralisme i valors democràtics. L’educació i la convivència es desenvoluparan en un 

marc de tolerància, solidaritat i respecte a la llibertat de cadascú, a la seva personalitat i 

conviccions, afavorint l’adquisició d’autoestima de tots els alumnes. Cap persona ha ser 

discriminada per raons de raça, ideologia, confessionalitat, llengua, sexe, nacionalitat, 

minusvalidesa...i es posaran els recursos materials (instal·lació de rampes, adequació 

d’espais, ... etc. ) i humans ( acció tutorial i atenció a les famílies) per a que així sigui. 

Coeducació. El centre vetllarà en els diferents àmbits de la vida escolar com el llenguatge, 

els continguts curriculars, les interaccions a l’aula, etc., per tal que les noies i els nois rebin 

una educació no discriminatòria en funció del seu sexe tal com reconeixen la Constitució i la 

LEC vigents.  

Participació de l’alumnat . Un/a representant de cada classe de primària estarà present en 

l’anomenat  Consell d’alumnes. És un espai per debatre, i dialogar periòdicament amb els 

òrgans de govern unipersonals i de coordinació per tal de participar activament  en la seva 

educació i en la dinàmica de l’escola.  

Participació de les famílies.  La col·laboració i la participació de les famílies és 

imprescindible per assolir els millors resultats educatius en un centre i contribueix a una 

millor integració escolar i social de l’alumnat. La participació activa és un repte i, actualment, 

és una realitat; ens organitzem per a que les famílies entrin a les aules portant a terme  

activitats per a les quals es preparen.  

Equitat. Valor que en política educativa fa prevaler la igualtat d'oportunitats,  fins i tot quan 

això implica una atenció diferenciada per compensar desigualtats de partida.  

Atenció inclusiva de la diversitat. Des d'un plantejament global del centre, per cobrir les 

necessitats educatives de l’alumnat i atendre el ritme del seu aprenentatge, la mestra d’ EE i 

la resta de professorat que fa suport, el  fa de manera inclusiva,  planificant i participant dins 

del gran grup, sempre que és possible. 

Educació per la pau, la solidaritat, la col·laboració i la defensa dels drets humans i 

dels infants. L’escola ha d’apropar l’alumne a la realitat social i estimular-lo en els valors 

individuals i els propis d’una societat democràtica en la qual predominin la solidaritat, 

l’actitud de diàleg, el respecte pels altres, l’esperit crític, la cooperació, la responsabilitat, la 

tolerància, la participació... 

Interculturalitat. Una escola per a tothom. No, integradora. L’educació intercultural 

implica un model educatiu que potencia la cultura del diàleg i de la convivència i ajuda a 

desenvolupar el sentiment d’igualtat com a condició prèvia per al coneixement i el respecte 
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de les diferències culturals en el marc de la nostra realitat escolar, tot vetllant per la 

comunicació entre alumnes i famílies de diferents cultures. Això no ha d’implicar que es 

multipliquin els continguts i les activitats, sinó que s’han d’inserir en el marc curricular del 

centre; només cal vetllar perquè les pràctiques educatives siguin coherents amb els 

objectius declarats.  

Les relacions escola-entorn. L’escola  es manifesta oberta a l’entorn com a font 

d’aprenentatge i hi projecta la seva actuació educativa. La projecció de l’escola al medi 

natural i social possibilita operar sobre realitats concretes i significatives.  

La educació no és, només cosa de mestres, és responsabilitat civil. El mestre amb els seus 

alumnes s’ha de fer usuari habitual de biblioteques, museus, cinema, concerts, teatres, 

conferències. Hem d’anar als equipaments culturals ciutadans i hem de fer que aquests es 

preparin per a rebre’ns. Els centres han d’establir i mantenir relacions sistemàtiques de 

coordinació i col·laboració amb  altres  centres, han de participar en les iniciatives que 

l’ajuntament i altres entitats del municipi organitzi sempre que siguin coherents amb els 

nostre principi prioritari que és el de l’enriquiment individual i col·lectiu dels nostres alumnes.  

Compromís amb el medi natural i social. L’escola es compromet a sensibilitzar-se, 

contribuir i vetllar per participar en el manteniment i desenvolupament de la sostenibilitat 

natural i social. Possibilitarem la reflexió i crítica en el cas de produir-se determinades 

agressions vers aquest (desastres ecològics, conflictes culturals...). Cal Reflexionar sobre la 

reducció del consum d’aigua i llum i  reutilització de materials i posar-ho en pràctica. Cal 

reforçar la idea que tots i totes podem contribuir a aquest objectiu; tothom pot fer alguna 

cosa més per protegir el medi natural i social.  

Bon ambient a l’aula. Del clima que els professionals  siguem capaços de crear a l’aula de 

forma continuada , del model que els mostrem, de que aconseguim ser un bon referent per 

a l’alumnat, dependrà en bona part la seva formació com a persones. 

 

La nostra escola vol:  

 Ser una escola pública de qualitat, on l’adquisició de valors sigui tant important com 

l’adquisició de coneixements, i on alumnat i professorat gaudeixin amb les tasques 

que realitzen.  

 Aconseguir que tot l’alumnat tingui autoestima. 

 Augmentar el percentatge d’alumnes amb èxit escolar. 

 Més participació i protagonisme de l’alumnat, centrant l’atenció en els seus 

interessos, inquietuds i necessitats. 

 Un equip docent que treballi coordinadament, capaç d’encetar projectes 

engrescadors per a tothom.  

 Utilitzar les TIC de forma habitual en el desenvolupament dels processos 

d’ensenyament/aprenentatge. 

 Viure l’esport com a mitjà d’integració i cohesió de l’alumnat. 
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 Ser un agent actiu en la cura del medi ambient.  

 Que quantes més famílies millor, s’impliquin en el progrés dels seus fills i filles.  

 Transmetre coratge, il·lusió i engrescar l'alumne perquè vulgui conèixer 

 Treballar i enfocar els ensenyaments-aprenentatges tenint molt present que el 

nostre alumnat ha de ser: 

o  autònom, responsable i respectuós amb sí mateix, amb les altres persones 

i amb l’entorn. 

o capaç d’enraonar, dialogar, regular la seva conducta i de resoldre conflictes.  

o Inclusiu, tolerant i ha de saber cooperar i ajudar als seus iguals. 

o Creatiu, curiós i ha d’anar adquirint capacitat d’esperit crític. 

 La catalanitat, a través de la difusió de les tradicions, arrels, cultura, llengua... 

MARC NORMATIU:  

 Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’ Educació-LOE 

 Decret 142/2007 de 26 de juny 

 Ordre EDU/296/2008 de 13 de juny 

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació-LEC  

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius  

 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius i del 

personal directiu professional docent.  

 Decret 279/2006. De 4 d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 

convivència en els educatius.  

 Resolucions que aproven els documents per a l’organització i els funcionament dels 

diferents tipus de centres.  

 

TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU  

Capítol 1. Per orientar l’organització pedagògica.  

L'estructura d'organització i gestió ha de permetre i facilitar, en el marc del projecte educatiu:  

a) L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica de l’escola i la definició dels seus 

objectius. 

b) L'assoliment dels objectius didàctics i pedagògics dels ensenyaments que s'hi 

imparteixen i la seva adequació a les necessitats de l'entorn i context sociocultural.  

c) La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i l'exercici 

dels drets i deures dels membres que la componen.  

d) La millora del processos d'ensenyament i aprenentatge i d’avaluació dels alumnes. 

Tal com pensem l’escola inclusiva, l’organització en petits grups dins a l’aula 

afavoreix el treball, la interacció i la relació entre l’alumnat i els docents. En la 
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metodologia de treball es procura articular de manera equilibrada el treball en petit 

grup, en gran grup i el treball individualitzat. 

e) La coordinació dels mestres pel que fa a l’hora de prendre decisions i a l’hora de 

treballar amb l’alumnat i per a l’alumnat. 

f) La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent.  

Capítol 2. Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del 

PEC.  

El PEC és un document escolar a llarg termini. Els projectes de direcció han de concretar, 

per a quatre anys, les prioritats que es tindran en aquest període, i el Consell Escolar n’ha 

de ser informat.  

Les programacions generals anuals han de concretar per a un any, les prioritats que s’han 

marcat en el projecte de direcció.  

El Consell Escolar serà informat de les concrecions del PEC que es fan anualment a la 

programació general i cada quatre anys en la renovació de mandat de la direcció.  

Capítol 3. Per orientar l'aplicació dels acords de coresponsabilitat.  

Els acords de coresponsabilitat que es puguin dur a terme amb les administracions, seran 

proposats per la direcció amb la col•laboració del claustre i presentats al Consell Escolar.  

Es formarà un grup impulsor, format per l’equip directiu i membres del claustre, que guiarà, 

gestionarà i farà el seguiment de l’acord establert.  

El retiment de comptes dels acords de coresponsabilitat el farà el grup impulsor davant de 

l’administració corresponent i n’informarà al claustre i al Consell Escolar  

Capítol 4. Aprovació, revisió i actualització del PEC.  

El PEC serà revisat totalment com a màxim cada 5 anys, sens perjudici que es facin 

revisions parcials sempre que la comunitat educativa a través del Consell Escolar o la 

direcció, ho considerin oportú.  

El Consell Escolar ha de ser coneixedor de cada modificació total o parcial que es faci del 

PEC.  

 

TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL 

CENTRE  

Capítol 1. Òrgans unipersonals de direcció 

Són el/la director/a, el/la cap d’estudis i el/la secretari/a.  
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Secció 1. Director/a 

El director o directora del centre públic és responsable de l’organització, el funcionament i 

l’administració del centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal.  

 

La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment de concurs, en què 

participen la comunitat escolar i l’Administració educativa.  

 

Segons el decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia,  

Article. 31. Respecte al director del centre. 

Article 31.1. Correspon al directora o directora d’aquest centre públic establir els elements 

organitzatius del centre determinats pel projecte de direcció i, d’acord amb les competències 

dels òrgans de govern i participació, adoptar i impulsar mesures per millorar-ne l’estructura 

organitzativa, en el marc de les disposicions aplicables. 

31.2. El director o la directora, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració 

d’autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament 

a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El director o directora, en 

l’exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a defensar l’interès superior de 

l’infant.  

 

Article.32. Respecte als altres òrgans de govern i de coordinació del centre. 

32.3. En l’exercici d’aquesta autonomia el centre s’ha dotat d’un consell de direcció, amb les 

funcions i el funcionament recollit en aquestes normes. 

 

El Decret 155/2010, de 2 de novembre en el seu capítol 2 recull les funcions i 

atribucions de la direcció. Article 142 de la LEC  

El director o directora té funcions de representació, de direcció pedagògica i lideratge,  

de relació amb la comunitat escolar, en matèria d’organització i funcionament, funcions 

específiques en matèria de gestió, funcions específiques com a cap de personal del Centre. 

Aquestes funcions s’exerceixen en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte 

educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat.  

 

Corresponen al director o directora les funcions de representació següents: 

a) Vehicular al centre els objectius i les prioritats de les polítiques educatives 

adoptades per l’Administració. 

b) Presidir el claustre de professorat i el consell escolar, presidir el consell de direcció 

quan n’hi hagi, i presidir els actes acadèmics del centre. 

Així mateix, la direcció d’un centre públic representa el centre davant totes les instàncies 

administratives i socials i, en aquesta condició, li correspon trasllada a l’Administració 
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educativa les aspiracions i necessitats del centre i formular-li les propostes que siguin 

pertinents. 

 

Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents:  

a) Formular i presentar al claustre del professorat la proposta inicial de projecte 

educatiu i, si escau, les posteriors modificacions i adaptacions. 

b) Vetllar per la realització de les concrecions curriculars en coherència amb el 

projecte educatiu, garantir el seu compliment i intervenir en la seva avaluació. 

c) Dirigir i assegurar l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica i curricular, així 

com dels plantejaments del projecte educatiu inherents a l’acció tutorial, a l’aplicació 

de la carta de compromís educatiu, a l’aplicació dels plantejaments coeducatius, 

dels procediments d’inclusió, i de tots els altres plantejaments educatius que tingui 

incorporats, d’acord amb la seva concreció en el projecte de direcció. 

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de 

comunicació utilitzada normalment en les activitats del centre, en els termes que 

estableix el títol II de la Llei 12/2009, tal i com es concretin en el projecte lingüístic 

que forma part del projecte educatiu del centre. 

e) Coordinar l’equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre 

d’acord amb les previsions de la programació general anual, amb la col·laboració de 

l’equip directiu, i sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre del 

professorat i al consell escolar. 

f) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i 

del funcionament general del centre. Aquesta avaluació abasta l’aplicació del 

projecte de direcció i, si escau, dels acords de coresponsabilitat. 

g) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre 

personal destinat al centre. Aquesta funció comporta l’atribució a la direcció de la 

facultat d’observació de la pràctica docent a l’aula i de l’actuació dels òrgans 

col·lectius de coordinació docent de què s’hagi dotat el centre, així com la facultat 

de requerir del professorat sotmès a avaluació la documentació pedagògica i 

acadèmica que consideri necessària per deduir-ne les valoracions corresponents, 

inclosos les referides a la possible transmissió d’estereotips sexistes i la reproducció 

de rols de gènere a l’aula. 

h) Impulsar la coordinació del projecte educatiu del centre amb els d’altres centres per 

tal de poder configurar de manera coherent xarxes de centres que facin possible 

actuacions educatives conjuntes. 

 

Correspon al director o directora les funcions següents amb relació a la comunitat escolar: 

a) Vetllar per la formulació del compliment de la carta de compromís educatiu del 

centre , i garantir el funcionament de les vies i els procediments de relació i 
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cooperació amb les famílies, per facilitar l’intercanvi d’informació sobre l’evolució 

escolar i personal dels seus fills. 

b) Afavorir la convivència en el centre, garantir el compliment de les normes que s’hi 

refereixen i adoptar les mesures disciplinàries que corresponguin segons les 

normes d’organització i funcionament del centre i les previsions de l’ordenament. En 

l’exercici d’aquesta funció, el director o directora del centre té la facultat 

d’intervenció, directa o per persona tècnicament capacitada a la qual designi, per 

exercir funcions d’arbitratge i de mediació en els conflictes que es generin entre 

membres de la comunitat educativa. 

c) Garantir l’exercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat escolar, i 

orientar-lo a l’assoliment dels objectius del projecte educatiu. 

d) Assegurar la participació del consell escolar en l’adopció de les decisions que li 

corresponen i en la tasca de control de la gestió del centre. 

e) Assegurar la participació efectiva del claustre en l’adopció de les decisions de 

caràcter tecnicopedagògic que li corresponen. 

f) Establir canals de relació amb les associacions de pares i mares i, si s'escau, amb 

les associacions d'alumnes. 

g) Promoure la implicació activa del centre en l’entorn social i el compromís de 

cooperació i d’integració plena en la prestació del servei d’educació de Catalunya, 

en el marc de la zona educativa corresponent. 

 

Correspon al director o directora  les funcions relatives a l'organització i el funcionament: 

a) Impulsar l’elaboració, aprovació i aplicació de les normes d’organització i 

funcionament del centre, i les seves successives adequacions a les necessitats del 

projecte educatiu del centre. 

b) Proposar la programació general anual del centre, que també ha d’incloure les 

activitats i els serveis que es presten durant tot l’horari escolar, coordinar-ne 

l’aplicació amb la resta de l’equip directiu i retre’n comptes mitjançant la memòria 

anual. 

c) Proposar, en els termes establerts reglamentàriament i d’acord amb el projecte 

educatiu i les assignacions pressupostàries, les plantilles de llocs de treball docent 

de manera concordant amb el projecte educatiu del centre i d’acord amb criteris 

d’estabilitat per a cursos escolars successius i amb els canvis en l’oferta educativa. 

La resolució sobre la plantilla del centre en un sentit diferent al proposat haurà de 

ser expressament motivada. 

d) Proposar al Departament d’Educació, en funció de les necessitats derivades del 

projecte educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre, llocs docents a 

proveir per concurs general per als quals sigui necessari el compliment de requisits 

addicionals de titulació o de capacitació professional docent i llocs docents singulars 

a proveir per concursos específics. 
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e) Proposar al Departament d’Educació els llocs de treball de la plantilla del centre que 

s’han de proveir pel sistema extraordinari de provisió especial. 

 

Correspon al director o directora  les funcions relatives en matèria de gestió. 

a) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic que estableix la normativa 

vigent i, quan escaigui, formular la proposta d’expedició dels títols acadèmics de 

l’alumnat. 

b) Visar les certificacions acadèmiques, i totes les altres que escaiguin, per acreditar 

continguts documentals arxivats en el centre. 

c) Assegurar la custòdia de la documentació econòmica, acadèmica i administrativa 

mitjançant la secretaria del centre i aplicar les mesures per garantir la seguretat i 

confidencialitat de les dades d’acord amb la legislació específica en matèria de 

protecció de dades. 

d) Dirigir la gestió econòmica del centre i l’aplicació del pressupost que aprova el 

consell escolar, autoritzar-ne les despeses i ordenar-ne els pagaments. 

e) Obtenir i, quan escaigui, acceptar, recursos econòmics i materials addicionals i 

obtenir-ne, en el marc de la legislació vigent, per la rendibilització de l’ús de les 

instal·lacions del centre, sense interferències amb l’activitat escolar i l’ús social que 

li són propis i d’acord amb l’ajuntament, quan la propietat demanial del centre 

correspongui a l’ens local. 

f) Contractar béns i serveis dins dels límits que estableix l’ordenament i, d’acord amb 

els procediments de contractació públics, actuar com a òrgan de contractació. 

g) Dirigir i gestionar el personal del centre de manera orientada a garantir el 

compliment de les seves funcions. L’exercici d’aquesta funció comporta a la direcció 

del centre la facultat d’observació de la pràctica docent a l’aula i del control de 

l’actuació dels òrgans col·lectius de coordinació docent de què s’hagi dotat el 

centre. 

h) Gestionar el manteniment del centre, quan la titularitat demanial de les instal·lacions 

correspon a la Generalitat, i instar l’administració o institució que se n’encarregui 

perquè hi faci les accions oportunes en els altres casos. 

i) Gestionar la millora de les instal·lacions del centre i instar el Departament 

d’Educació perquè hi faci les accions de millora oportunes. 

j) Exercir en el centre aquelles funcions que en matèria de prevenció de riscos 

laborals li assigni el Pla de prevenció de riscos laborals del Departament 

d’Educació. 

 

Correspon al director o directora  les funcions específiques com a cap de personal del 

centre. 

a) Nomenar i destituir, amb la comunicació prèvia al claustre i al consell escolar, 

d’acord amb el marc reglamentari i les normes d’organització i funcionament del 

centre, els altres òrgans unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de 
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coordinació; assignar-los responsabilitats específiques i proposar l’assignació dels 

complements retributius corresponents, tenint en compte els criteris que estableix el 

Govern i els recursos assignats al centre. 

b) Dotar el centre, segons l’ Article 37 del Decret d’autonomia i en aplicació  del 

projecte de direcció , d’un consell de direcció, per aprofundir en la pràctica del 

lideratge distribuït amb les funcions i el règim de funcionament establertes. En 

formen part les persones de l’equip directiu i les persones membres del claustre de 

professorat que tenen assignades o delegades tasques de direcció o de 

coordinació , presidit per la directora.  

c) Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gestió i de coordinació 

docent i les funcions de tutoria i de docència que siguin requerides per a l’aplicació 

del projecte educatiu i siguin adequades a la seva preparació i experiència. 

d) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris 

per a la remoció del personal interí del lloc de treball ocupat i, en els termes 

establerts reglamentàriament, de la borsa de treball, en cas d’incompetència per a la 

funció docent palesada en el primer any d’exercici professional, i també en els 

supòsits d’incapacitat sobrevinguda o de falta de rendiment que no comporti 

inhibició, d’acord amb el procediment que estableix el Departament. La motivació de 

la proposta s’ha de basar en les constatacions fetes per la mateixa direcció en 

exercici de les seves funcions o en el resultat de l’avaluació de l’exercici de la 

docència. 

e) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris 

de remoció del lloc de funcionaris docents de carrera destinats en el centre, com a 

conseqüència de l’avaluació de l’activitat docent, d’acord amb el procediment que 

estableix el Departament. La motivació de la proposta ha de basar-se en les 

constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el 

resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència. 

f) Seleccionar el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre, 

que no abasten tot el curs acadèmic, entre candidats que hagin accedit a la borsa 

de treball de personal interí docent, d’acord amb la reglamentació que estableix el 

Govern, i nomenar-lo d’acord amb el procediment que estableix el Departament 

d’Educació. 

g) Intervenir, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, en els procediments 

de provisió per concurs específic i de provisió especial, i formular les propostes de 

nomenament dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas. 

h) Fomentar la participació del professorat en activitats de formació permanent i 

d’actualització de les seves capacitats professionals en funció de les necessitats 

derivades del projecte educatiu. 

i) Facilitar al professorat l’acreditació corresponent d’accés gratuït a les biblioteques i 

els museus dependents dels poders públics. 
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Per a l’exercici de les funcions de gestió del personal, les direccions dels centres públics 

tenen accés telemàtic a la informació de la borsa de treball del personal interí docent i a 

la informació pertinent del personal docent i d’administració destinat al centre que 

contenen els fitxers informàtics del Departament d’Educació, segons procediments 

ajustats a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. 

 

El/la director/a té les següents atribucions   

1. Atribucions en matèria de jornada i horari del personal 

 Correspon a la direcció del centre l’assignació de la jornada especial als funcionaris   

docents adscrits al centre, en aplicació de la normativa que estableix el Govern. 

 Correspon a la direcció del centre, en el marc del control de la jornada i l’horari del 

professorat, resoldre sobre les faltes d’assistència i de puntualitat no justificades de 

tot el personal del centre. A aquests efectes, i sense perjudici de la sanció 

disciplinària que pugui correspondre, la direcció del centre ha de comunicar 

periòdicament al director o directora dels serveis territorials del Departament 

d’Educació o a l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona la part de 

jornada no realitzada que determina la deducció proporcional d’havers 

corresponent. Aquesta deducció no té caràcter sancionador. 

1.1.1. Així mateix, correspon a la direcció del centre comunicar les jornades no treballades 

quan personal del centre exerceix el dret de vaga, als efectes d’aplicar les deduccions 

proporcionals d’havers que corresponguin, que tampoc no tenen caràcter de sanció. 

 

1.2. Altres atribucions en matèria de personal 

1.2.1. Com a cap immediat del personal del centre, correspon a la direcció la potestat 

disciplinària en relació amb les faltes lleus que es detallen a l’article 117 del Text únic de la 

Llei de funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, comeses pel personal que presti serveis al centre, així 

com les que s’hi corresponen d’acord amb la regulació laboral. 

1.2.2. Les faltes a què fa referència l’apartat anterior se sancionen d’acord amb la normativa 

disciplinària vigent, seguint el procediment sumari que regula el Reglament disciplinari de 

l’Administració de la Generalitat aprovat pel Decret 243/1995, de 27 de juny, que el 

Departament ha d’adaptar a les característiques específiques dels centres educatius, en el 

qual caldrà en tot cas l’audiència de la persona interessada. Les resolucions sancionadores 

que s’emetin s’han de comunicar als serveis territorials corresponents o al Consorci 

d’Educació de Barcelona. Contra les resolucions de la direcció del centre es pot interposar 

recurs d’alçada davant la direcció dels serveis territorials del Departament d’Educació o de 

l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona o, quan correspongui, reclamació 

prèvia a la via judicial laboral davant la Secretaria General del Departament d’Educació. 

1.2.3. Correspon a la direcció del centre formular la proposta d’incoació d’expedient 

disciplinari per faltes greus o molt greus del personal del centre presumptament comeses en 
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relació amb els seus deures i obligacions, així com la proposta d’incoació d’expedients 

contradictoris i no disciplinaris a què fa referència l’article 10.1, incisos c) i d). Sense 

perjudici que, si escau, l’òrgan competent pugui adoptar mesures cautelars d’acord amb el 

règim disciplinari, correspon a la direcció del centre l’adopció de mesures organitzatives 

provisionals, mentre es tramitin els expedients, quan sigui imprescindible per garantir la 

prestació adequada del servei educatiu. Aquestes mesures poden suposar la reassignació 

de tasques docents de la persona afectada. En aquests casos, se li hauran d’assignar 

tasques complementàries concordants amb el seu cos i titulació, en la part de l’horari afectat 

per les mesures organitzatives provisionals. 

 

2. El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les 

relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan.  

 

3. El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat 

pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma 

en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El director o directora, en l’exercici 

de les seves funcions, és autoritat competent per a defensar l’interès superior de l’infant.  

 

4. La regulació del complement retributiu del director o directora relatiu a les funcions de 

direcció ha de tenir en compte la complexitat del centre que dirigeix. 

 

Secció 2. Cap d’estudis 

Correspon al cap d'estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del/la director/a de 

l’escola.  

Són funcions específiques del/la cap d’estudis :  

a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del centre com amb els 

centres públics que imparteixen l'educació secundària obligatòria, als quals estigui 

adscrit. Coordinar també, quan escaigui, les activitats escolars complementàries i 

dur a terme l'elaboració de l'horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i 

altres espais docents segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, escoltat el 

claustre.  

b) Coordinar les activitats extraescolars en col•laboració amb el consell escolar del 

centre i les associacions de pares. Coordinar les relacions amb els serveis 

educatius del Departament d’Educació: Centre de recursos pedagògics (CRP), 

Equips d’assessorament en llengua i cohesió social (ELIC), i especialment amb els 

equips d'assessorament psicopedagògic (EAP) 

c) Substituir el/la director/a en cas d'absència, malaltia o vacant. 
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d) Coordinar l'elaboració i l'actualització del projecte curricular de centre i 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 tos els mestres del claustre en els grups de treball. 

e) 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 en el projecte curricular de centre. Coordinar la 

realització de les reunions d'avaluació i presidir les sessions d'avaluació de fi de 

cicle. 

f) Vetllar per la coherència i l'adequació dels materials curriculars i del material 

didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixen a 

l’escola. 

g) Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el 

seguiment. 

h) Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge 

del professorat que es desenvolupin a l’escola quan s'escaigui.  

i) Aquelles altres que li siguin encomanades pel/la director/a o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Educació. 

 

Secció 3. Secretari/a  

Correspon al secretari o secretària dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i 

administrativa del col•legi, sota el comandament del/la director/a, i exercir, per delegació 

seva, la prefectura del personal d'administració i serveis adscrit al col•legi, quan el/la 

director/a ho determini.  

Són funcions específiques del/la secretari/a: 

a) Exercir la secretaria del claustre, del consell escolar i del consell de direcció i 

aixecar les actes de les reunions que celebrin. 

b) Tenir cura de les tasques administratives de l’escola, atenent la seva programació 

general i el calendari escolar.  

c) Estendre les certificacions i els documents oficials de l’escola, amb el vist i plau 

del/la director/a.  

d) Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se'n deriva i 

elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes 

necessaris en entitats financeres, juntament amb el/la director/a. Elaborar el 

projecte de pressupost del col•legi.  
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e) Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 

preinscripció i matriculació d'alumnes, tot garantint que s’adeqüi a les disposicions 

vigents. 

f) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i 

diligenciats d'acord amb la normativa vigent.  

g) Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels 

registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los.  

h) Confeccionar i mantenir l'inventari general del centre.  

i)  Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves 

instal•lacions, mobiliari i equipament d'acord amb les indicacions del/la director/a i 

les disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació quan correspongui. 

j)  Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, alienació 

o lloguer de béns i els contractes de serveis i subministraments, d'acord amb la 

normativa vigent. 

k)  Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel/la director/a del col•legi o 

atribuïdes pel Departament d’Educació.  

 

Altres funcions derivades del funcionament propi : 

 Vetllar per a que a 30 d’octubre se li hagin lliurat els comprovants d’ingrés en 

concepte de material didàctic de tot l’alumnat i en el seu defecte, dels acords, 

per escrit, de pagament fraccionat de cada família que no hagi satisfet el % de 

l’ingrés en concepte de material curricular. 

 Rebre i custodiar totes les factures que el professorat li lliura després d’efectuar 

alguna compra, prèviament consultada i acceptada per l’equip de coordinació 

pedagògica. 

  

 

Capítol 2. Òrgans col•legiats de participació en el govern i la gestió del centre 

Secció 1. Consell Escolar. Article 148 de la LEC  

 

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

 

Funcionament del consell escolar  

1. Les funcions del consell escolar són les que estableix l'article 148.3 de la Llei d'educació. 

A més, li correspon vetllar i donar suport a l'equip directiu per al compliment de la 

programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte 

educatiu del centre, vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern unipersonals i col·legiats 

d'acord amb l'article 144.4 de la Llei d'educació. 
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2. El consell escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui 

previst s'han d'aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l'Administració de la 

Generalitat. 

3. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre 

que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves 

persones membres. A més, s'ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva 

finalització. 

4. La secretària del Consell escolar enviarà la convocatòria i haurà d'arribar a tots els 

membres del consell amb una antelació  mínima de 48 hores, Ordinàriament es farà a través 

d’un correu electrònic,  fixant dia, lloc, i hora. Inclourà  l'ordre del dia dels assumptes a 

tractar, còpia de la documentació  que calgui ser llegida abans per tal de preparar la reunió  i 

còpia de l’acta anterior per a la seva aprovació. L’acta s’haurà llegit prèviament  i no es 

llegirà presencialment 

 

5. Si la convocatòria del consell escolar és amb caràcter extraordinari i urgent, es pot fer per 

telèfon, o personalment, i sense respectar el termini mínim establert. En aquests casos cal 

que l'acta de la sessió  faci constar aquest aspecte.  

 

6. Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible 

arribar-hi, la decisió s'adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels 

casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada. 

7. Quan en l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb l'activitat normal 

del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d'alguna persona membre 

de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se'l podrà convocar a la 

sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent. 

Corresponen al consell escolar les funcions següents:  

 

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de 

tres cinquenes parts dels membres.  

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i 

els resultats.  

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de 

col•laboració del centre amb entitats o institucions. 

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents. 

El director del centre públic impulsa l'elaboració de les NOFC amb la participació del 
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claustre i les seves successives adequacions a les necessitats del projecte educatiu 

del centre i vetlla per la seva aplicació.  

e) Aprovar la carta de compromís educatiu. 

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.  

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 

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

directora. 

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

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i 

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

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

conèixer l’evolució del rendiment escolar.  

l) Aprovar els criteris de col•laboració amb altres centres i amb l’entorn.  

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

El consell escolar supervisa i avalua el desenvolupament de la programació anual, en l'àmbit 

docent i en l'àmbit administratiu, i dels resultats que se n'obtenen, que seran recollits en la 

memòria anual. 

Composició del consell escolar (Article 45 del Decret 102/2010): 

Segons l’article 45 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i 

la resta de legislació vigent, cada centre determina la composició del consell escolar que 

queda recollida a les seves normes d'organització i funcionament. 

El nostre no ha aprovat cap composició diferent de la establerta en normativa vigent. 

El Consell actual de l’escola es conforma per: 

El director o directora, que el presideix.  

El/La cap d’estudis.  

El/la secretari/a (En aplicació de la resolució de la sentència núm. 577 de data 28 de 

setembre de 2012, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha declarat 

la nul·litat de l’article 45.2 de l’esmentat decret en allò que es refereix al fet que el secretari 

no té la condició de membre del consell escolar, caldrà que els centres incloguin el secretari 

com a membre del consell escolar.) 

Un representant de l’Ajuntament.  

Cinc representants del professorat elegits pel claustre.  

Cinc representants dels pares/mares, un dels quals el designa l'associació per a que la 

representi i els altres són elegits. 
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Un/a representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal. ( 

Es considera PAS la TEI i l’administratiu/va) 

Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi 

mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 

Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta serà ocupada per la candidatura 

més votada en les darreres eleccions. En cas d’empat, la vacant serà ocupada per la 

persona que es prevegi que estarà més temps al centre. Si l’empat persisteix, es farà un 

sorteig. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir 

fins a la propera renovació del consell escolar. La nova persona membre es nomena pel 

temps que restava del mandat a la persona que ha causat la vacant.(Article 28.3 del Decret 

102/2010 que regula la renovació dels membres del consell escolar).  

Entre les comissions que es constitueixin en el si del consell escolar hi ha d'haver 

preceptivament una comissió econòmica, integrada, com a mínim, pel director o directora, 

que la presideix, el secretari o secretària , un professor o professora i un o una representant 

dels pares i mares. La comissió econòmica supervisa la gestió econòmica del centre i 

formula, d'ofici o a requeriment del consell, les propostes que siguin escaients en aquesta 

matèria.Art.47.3 

Són funcions de la comissió econòmica: 

1) Aportar a la secretària criteris per a l’elaboració del projecte de pressupost del 

centre. 

2) Efectuar el seguiment de l’estat de compte del centre 

3) Les que expressament li delegui el consell escolar. 

Secció 2. Claustre del professorat. (LEC Art. 146) 

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió 

de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. 

És integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora del centre. 

El claustre del professorat té les funcions següents: 

a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu. 

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

del director o directora. 

c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial. 

d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes. 

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

resultats. 

f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar. 
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g) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de 

la programació general del centre. 

h) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc 

de l’ordenament vigent. 

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

El director o directora pot convocar a les sessions del claustre del professorat, professionals 

d’atenció educativa destinats al centre perquè informin amb relació a l’exercici de les 

funcions establertes per les lletres a, c, d, e, g i h. 

El claustre es reuneix mensualment amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el/la 

director/a o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. 

L'assistència a la reunió del claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 

Funcionament del claustre: 

La convocatòria del claustre correspondrà al Director/a i haurà de ser acordada i notificada 

amb una antelació mínima de 48 hores, excepte en cas d'urgència. A la convocatòria 

s'adjuntarà l'ordre del dia que pot recollir les propostes que sorgeixin del cicle, comissions 

i/o càrrecs. 

El claustre també podrà ser convocat prèvia sol·licitud de, al menys, un terç dels seus 

membres. En aquest cas, els sol·licitants hauran de proposar l'ordre del dia i aportar la 

informació necessària sobre els temes a tractar, abans de les 48 hores de la celebració del 

Claustre. 

El quòrum necessari perquè el claustre estigui vàlidament constituït serà de 2/3 dels seus 

membres. S'esperarà un temps de 5 minuts desprès de l'hora de la convocatòria per 

determinar si hi ha quòrum. La sessió es dissoldrà quan faltin més d'un terç dels seus 

membres. 

De no haver-hi quòrum, el Claustre es constituirà en segona convocatòria 24 hores després 

de l'hora assenyalada per la primera. 

L'ordre del dia dels claustres ordinaris comprendrà els següents punts: 

a) Lectura i aprovació, si procedeix, de l'acta del/s claustre/s pendents d'aprovació. 

b) Punts de l'ordre del dia a debatre. 

c) Assumptes sobrevinguts 

d) Informacions vàries 

e) Torn obert de paraules. 

En cas que hi hagi alguna esmena, totes les observacions i rectificacions a les actes llegides 

es consignaran en l'acta del claustre on s'efectuen. 
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Els acords s'adoptaran per consens. En cas de no arribar-hi i s’hagués de fer votació es 

resoldrà per majoria absoluta dels assistents. Si cap proposta obté la majoria absoluta, es 

repetirà la votació i s'aprovarà aquella que obtingui la majoria simple, previ torn de 

intervencions. Dirimirà els empats el vot del/la director/a. 

En l'absència d'un/a mestre/a, el seu substitut/a oficial té dret a votar sempre i quan el titular 

no sigui present i el tema que s’estigui tractant l’afecti directament. 

Els membres del claustre que discrepin de l'acord majoritari podran demanar que consti en 

acta el seu desacord quedant exempts de la responsabilitat legal que pugui derivar-se’n, 

però no de la seva execució. 

Tots els mestres poden fer ús de la paraula en el punt de l'ordre del dia que es debat, i 

també tenen dret a exposar precs, formular preguntes i presentar propostes. 

Tota intervenció s'haurà de ajustar a la proposta objecte del debat, expressant-se de forma 

correcta i evitant molestar el claustre o algun del seus components. 

El/la director/a podrà prendre part en els debats demanant torn de paraula com qualsevol 

altre mestre/a. 

Exhaurides les intervencions reglamentàries, es procedirà a la votació, sense poder tornar a 

començar el debat un cop conegut el resultat de la votació. 

Les votacions es podran realitzar a mà alçada o secreta en funció del tema a tractar i/o la 

demanda dels membres del claustre. 

Capítol 3. Equip directiu. ( LEC Art. 147; Decret 102/2010 d’autonomia de centres, Art. 35) 

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres han 

de treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones 

membres de l’equip directiu la gestió del projecte de direcció. 

L’equip directiu del centre està format pel director o directora, que el presideix, el o la cap 

d’estudis, el secretari o secretària. 

Són funcions de l'equip directiu : 

a) Assessorar el/la director/a en matèries de la seva competència. 

b) Elaborar la programació general, el projecte educatiu, les NOFC, la memòria anual, 

el pla d’acollida dels alumnes nouvinguts de l’escola. 

c) Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els sectors en la 

tasca col·lectiva del centre. 

d) Establir els criteris per a l'avaluació interna del centre. 
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e) Impulsar i determinar el procediment d'elaboració i execució del pla d'avaluació 

interna. 

f) Col·laborar amb l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció 

d'ensenyament. 

g) Elaborar, si escau, el pla estratègic del centre. 

h) Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre 

L'equip directiu impulsarà el treball col·laboratiu dels seus membres com a model de treball 

que pretén que es desenvolupi també en els treball de tots els equips del centre. 

Capítol 4. Consell de direcció. Art. 37 del DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia 

dels centres educatius.  

El consell de direcció està integrat per la directora, el cap d’estudis, la secretària i les 

coordinadores d’educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. 

Està presidit pel director/a i exerceix la secretaria el cap d’estudis 

Es reuneixen segons el calendari establert en cada PGC amb les següents funcions: 

1. Assessorar l’equip directiu en qüestions que afectin tot el 

centre. 

2. Estudiar i valorar propostes d’innovació  pedagògica per a la seva possible  

implantació  al centre.  

3. Presentar als diferents cicles les noves propostes pedagògiques.  

4. Vetllar per la coherència del PEC 

5. Valorar els indicadors dels resultats acadèmics i fer-ne propostes de millora.  

 

Capítol 5. Òrgans unipersonals de coordinació. (Article 41 Decret 102/2010 d’autonomia 

de centres) 

Són òrgans unipersonals de coordinació els/les coordinadors/es de cicle, el/la coordinador/a 

d'informàtica, el/la coordinador/a lingüístic, el/la coordinador/a de prevenció de riscos 

laborals. 

El nomenament dels òrgans unipersonals de coordinació s'ha d'estendre, com a mínim, al 

curs escolar sencer i, com a màxim, al període de mandat del director o directora. 

Els equips de cicle, cada nou curs proposaran a la directora el nomenament del/de la 

coordinador/a de cicle.  
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La direcció del centre pot revocar el nomenament d'un òrgan unipersonal de coordinació 

abans que no finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, tant a sol·licitud de la persona 

interessada com per decisió pròpia expressament motivada i amb audiència de la persona 

interessada. 

El director o directora nomena els òrgans unipersonals de coordinació havent escoltat el 

claustre en relació amb els criteris d'aplicació, i informa al consell escolar i al claustre dels 

nomenaments i cessaments corresponents. 

Es nomena per exercir les funcions de coordinadors, prioritàriament els funcionaris docents 

en servei actiu i amb destinació definitiva al centre. 

Els coordinadors de cicle són nomenats pel/la director/a , escoltats els equips de cicle i la 

comissió pedagògica. 

El/la director/a pot acceptar la renúncia motivada o aprovar el cessament dels coordinadors 

abans de la finalització del període per al qual havien estat nomenats, una vegada escoltat 

l'equip de cicle o la comissió pedagògica, i amb audiència de l'interessat. 

Del nomenament o cessament, segons correspongui, del/la coordinador/a de cicle, el/la 

director/a n'informarà el consell escolar del centre i la delegació territorial. 

Secció 1. Coordinadors de cicle: 

S’estableix un coordinador/a per a cada cicle ( EI, CI, CM i CS) Li corresponen amb caràcter 

general les següents funcions: 

a) Coordinar l’acció educativa duta a terme per l’equip docent del cicle. 

b) Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de l'educació 

infantil i l'educació primària, segons correspongui, sota la dependència del/la cap 

d’estudis. 

c) Convocar les reunions del seu cicle amb l’ordre del dia, presidir-les i aixecar-ne acta 

amb el resum del que s’ha dit, fent-hi constar les persones que hi ha intervingut i els 

acords que s’han pres. Donar-les a conèixer al/a la cap d'estudis i guardar-les a la 

secretaria de l’escola per a formar part de la documentació general del centre. 

d) Fer arribar convocatòria de reunió a altres persones o cicles si es considera oportú 

que hi siguin presents. 

e) Fer la representació davant dels altres òrgans de l’escola 

f) Formar part del consell de direcció del centre unificant criteris d’actuació i ser el 

portaveu en el seu cicle. 

g) Formar part de l'equip de coordinació pedagògica unificant criteris d’actuació i ser el 
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portaveu en el seu cicle. 

h) Vetllar per l’acompliment de la normativa del centre. 

i) Vetllar per la consecució dels objectius proposats en el Pla de Cicle i de centre. 

j) Mantenir actualitzat l'inventari del material fungible i didàctic del cicle,  

k) Fer les diligències necessàries per gestionar les activitats que s'organitzin a nivell de 

cicle. 

Secció 2. Coordinador/a d’informàtica: 

Són funcions del/la coordinador/a d'informàtica : 

a) Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i optimització dels 

recursos informàtics i per adquirir-ne de nous. 

b) Impulsar l’ús de les TIC en el currículum escolar 

c) Assessorar l'equip directiu, el professorat i el personal d'administració i serveis del 

centre en l'ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d'Educació. 

d) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i 

telemàtics del centre, en coordinació amb els serveis de manteniment preventiu i 

d’assistència tècnica. 

e) Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments 

informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació 

permanent en aquest tema. 

f)  Aquelles que el/la director/a li encomani en relació amb els recursos informàtics i 

telemàtics o que li pugui atribuir el Departament d'Educació. 

Secció 3. Coordinador/a lingüístic/a: 

Són funcions del/la coordinador/a lingüístic  

a) Assessorar l'equip directiu en l'elaboració del projecte lingüístic. 

b) Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en l'elaboració del projecte 

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

c) Assessorar l'equip directiu en la programació de les activitats relacionades amb la 

concreció del projecte lingüístic inclòs en la programació general del centre i 

col·laborar en la seva realització. 

d) Aquelles que el/la director/a del centre li encomani en relació amb el projecte 

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

Secció 4. Coordinador/a de riscos laborals: 
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Són funcions del/la coordinador/a de prevenció de riscos laborals: 

a) Promoure i coordinar, segons les directrius i objectius de la direcció del centre i la 

guia de la secció de prevenció de riscos laborals de la delegació territorial, les 

actuacions en matèria de salut i seguretat del centre. Així mateix, promoure l'ús dels 

equips de treball i protecció i fomentar l’interès i la cooperació de les treballadores i 

treballadors en l’acció preventiva. 

b) Promoure, molt especialment, les actuacions preventives bàsiques, com l’ordre, la 

netedat, la senyalització i el manteniment general, i efectuar-ne el seguiment i 

control. 

c) Col·laborar en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre, 

atenció a queixes i suggeriments i registre de dades. 

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

deriven. 

TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE  

Capítol 1. Organització del professorat. 

Secció 1. Equips docents/de cicle 

Cada equip docent està format per tots els mestres que imparteixen docència als alumnes 

d’un mateix equip. Els especialistes que fan classe a equips diferents quedaran adscrits a 

un d’ells, en funció de la quantitat d’hores que imparteixi docència I de l’equilibri numèric 

dels equips, a principi de curs, malgrat puguin incorporar-se a d’altres equips de forma 

puntual. Constitueix la unitat bàsica d'organització pedagògica en matèria de programació, 

avaluació i recuperació de l'alumnat. 

Hi ha els següents equips docents: 

- Educació infantil. P3, P4 I P5 

- Cicle inicial.  1r i 2n 

- Cicle mitjà. 3r i 4t 

- Cicle superior. 5è i 6è 

Són funcions dels equips docents : 

a) Coordinar l'organització i el desenvolupament dels ensenyaments propis de cada 

equip docent a l’escola, com a criteri prioritari. 

b) Proposar al director el nomenament del/la coordinador/a de cada equip docent. 



 

 28 

c) Formular propostes relatives als projectes educatiu i curricular del centre i a la 

programació general. 

d) Portar a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes, constituïts en 

comissions d'avaluació presidida pel/la cap d’estudis, per a l'avaluació i promoció 

dels alumnes que finalitzen cada etapa. 

e) Aportar a l'equip directiu propostes per a l'elaboració del pla d'avaluació interna del 

centre. 

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

g) Revisar de forma periòdica els diferents aspectes del PCC. 

h) Harmonitzar la metodologia i l'avaluació que s'ha d'emprar en cada etapa, d'acord 

amb els criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els resultats. 

i) Fer el seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge dels diferents grups 

d'alumnes, especialment dels aspectes relacionats amb l'atenció a la diversitat de 

necessitats dels alumnes, i en concret dels alumnes amb necessitats educatives 

especials i/o dificultats d'aprenentatge. 

j) Planificar, analitzar i revisar els agrupaments d'alumnes, els processos de 

recuperació i l'atenció individualitzada, i els recursos esmerçats. 

k) Harmonitzar el pla d'acció tutorial i l'orientació dels alumnes i el traspàs d'informació 

a les famílies d'acord amb els criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els 

resultats. 

l) Interpretar les NOFC, adaptant les actuacions que se’n derivin a l’edat de cada grup 

d'alumnes. 

m) Fer operatius en els equips tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i 

funcionament dels ensenyament d’aquests nivells: sortides, celebracions, activitats 

complementàries, etc. 

n) Coordinar-se amb els professionals de suport que intervenen en el procés educatiu 

dels alumnes del mateix equip docent 

o) Afavorir l'intercanvi d'experiències i valoracions entre els membres de l'equip i 

també amb membres d'altres equips del centre o d'altres centres. 

p) Plantejar al claustre les propostes de formació permanent del professorat vinculades 

als interessos i necessitats dels equips docents i amb implicació a nivell de centre. 
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q) Col·laborar amb el/la cap d'estudis en l'elaboració dels horaris de les activitats dels 

alumnes, tenint en compte els recursos humans i materials disponibles i d'acord 

amb criteris pedagògics. 

r) Plantejar i orientar les reunions amb les famílies dels alumnes, especialment amb 

aquelles que són noves al centre o els fills de les quals finalitzen l’escolaritat. 

s) Totes aquelles relacionades amb els processos organitzatius del equips docents, 

així com les que d'acord amb la funció general, l'equip directiu li vulgui encomanar. 

t) Acollir el professorat nou introduint-lo en la cultura, costums i hàbits del centre, 

facilitant-li materials i/o formació per tal que pugui integrar-se plenament i participar 

activament a l’escola. 

Els equips docents es reuneixen periòdicament segons el calendari previst en la PGC de 

cada curs acadèmic i sempre que els convoca el/la coordinador/a o ho sol·licita almenys un 

terç dels seus membres. 

El/La coordinador/a deixarà un resum escrit en l’acta de reunió d’equip docent, fent-hi 

constar la indicació de persones que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps 

en què s'han tingut, els punts de l'ordre del dia i el contingut dels acords presos. El/La 

coordinador/a el donarà a conèixer al cap d'estudis i passarà a formar part de la 

documentació general del centre. 

Altres funcions dels equips docents derivades del funcionament propi del centre: 

 Cada equip docent determinarà el procediment a seguir per tal que tot l’alumnat 

pugui optar a tenir el DVD recopilatori de cada curs. 

 Coordinar-se amb altre persones o cicles si es considera necessari i oportú. 

 

Secció 2. Equip de coordinació pedagògica 

L'equip de coordinació pedagògica es reuneix una vegada a la setmana i sempre que el 

convoca la cap d'estudis. 

La convocatòria de les reunions correspon la cap d'estudis, la qual la trametrà a cada un 

dels membres del cicle amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores. 

De cada sessió la cap d'estudis en farà un resum escrit que guardarà i arxivarà.  

Són funcions de l'equip de coordinació pedagògica: 

 Coordinar i harmonitzar l'actuació i les propostes dels equips de cicle. 

Col·laborar amb el cap d'estudis en la planificació, seguiment i avaluació de les 
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activitats pedagògiques del centre i, específicament, en la gestió del pla d'avaluació 

interna. 

 Vetllar pel desplegament dels objectius i les activitats incloses en la programació 

general del centre amb caràcter anual. 

 Recollir les aportacions dels diferents cicles abans de la realització de les sessions 

de treball de claustre. 

 Fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme en els cicles, detectar els 

desajustaments i corregir-les, si és el cas, d'acord amb les directrius generals. 

 

Secció 3. Equips intercicles 

Cada grup intercicles es reuneix periòdicament per a elaborar la programació vertical de les 

àrees instrumentals, per tal que hi hagi coherència en el repartiment dels continguts a 

treballar. Actualment són tres els equips intercicles. Tots els membres del claustre n’han de 

formar part en la mesura que sigui possible i cadascun d’ells esta format pels següents 

membres: 

 1 de l’equip directiu  

 1 mestre/a, tutor/a de cada cicle, com a mínim   A REVISAR amb el 

consell de direcció 

 1 especialista de llengua estrangera 

 1 especialista d’educació especial 

 

Secció 4. Comissions d’avaluació. 

Les comissions d'avaluació són formades per tots els mestres que exerceixen en cada equip 

docent i presidides pel/per la cap d’estudis o la persona en la que delegui. 

Les funcions de les comissions d'avaluació són : 

a) Analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne. 

b) Establir, si escau, mesures d'adequació i reforç. 

c) Proposar la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació que 

convinguin per a les activitats educatives del cicle. 

d) Realitzar una valoració final per àrees i global, del progrés de cada un dels alumnes 

en finalitzar el cicle. 
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e) Decidir si els alumnes promocionen de nivell o hi resten un any més, en els cas que 

no hagin assolit completament els objectius del curs.  

f) Explicitar les activitats que convenen en el cicle següent per assolir els objectius del 

cicle anterior, per a aquells alumnes que hagin passat als següents havent assolit 

de forma incompleta els objectius del cicle anterior. 

Les comissions d’avaluació es reuniran com a mínim un cop al trimestre a educació primària 

i al gener i maig a educació infantil 

El cap d’estudis actuarà de secretari de les sessions i n'aixecarà acta. 

En les actes de les sessions trimestrals s'haurà d'explicitar, almenys, la relació d'alumnes 

que presenten dificultats i les mesures de reforç i adequació preses, així com les 

modificacions en la programació i estratègies d'intervenció proposades pels mestres. En la 

sessió següent s'haurà de fer el seguiment del grau de compliment dels acords presos. 

En l'acta de la darrera sessió d'avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de 

les àrees, la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o 

retenció de l'alumne en el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen de cicle sense 

haver-ne assolit tots els objectius, s'hauran de fer explicites les activitats a realitzar en el 

cicle següent per assolir els objectius del cicle anterior. 

Tanmateix, també constarà en l’acta de final de cicle la proposta de distribució d’alumnes 

entre els dos grups del cicle següent, si és que hi han d’haver canvis. 

Secció 5. Comissió  d’atenció  a la diversitat  

A fi de dissenyar i fer el seguiment de les mesures i els programes que es duguin a terme 

per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat, està constituïda la comissió 

d’atenció a la diversitat, presidida per la directora, la cap d’estudis (també coordinadora de 

llengua, interculturalitat i cohesió social) les mestres d'educació especial, el psicopedagog 

de l’EAP i l’educadora social, així com els coordinadors de cicle o altre professorat que es 

consideri convenient, inclosos els tutors, quan s’escaigui. 

La cap d’estudis actuarà de secretària i n’aixecarà acta. 

 

Corresponen a la comissió  d’atenció  a la diversitat la concreció  de criteris i prioritats per a 

l’atenció  a la diversitat dels alumnes, l’organització , ajustament i seguiment dels recursos de 

què disposa el centre i de les mesures adoptades, el seguiment de l’evolució  dels alumnes 

amb necessitats educatives especials i especifiques i la proposta dels plans individualitzats i 

les altres funcions que en aquest àmbit li atribueixi el centre mateix.  

 

Secció 6. Altres comissions derivades del claustre de mestres 
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Les Comissions són òrgans auxiliars de la funció docent que porten a terme treballs 

concrets encaminats a donar agilitat i eficàcia al funcionament del Centre. Cadascuna triarà 

una persona responsable o portantveu. 

Cada nou curs, el Consell de direcció decidirà si és necessari que es constitueixen, en 

funció de la PGA.  

Tots els membres de la comissió tenen l’obligació d’assistir a totes les reunions i en la 

periodicitat que marca la PGA. 

Tots i totes les/els mestres de cada cicle que no siguin coordinadors, han de formar part 

d’alguna comissió de les següents.  

 

6.1 Comissió de biblioteca 

Sempre existirà la coordinadora de biblioteca encara que no es creï la comissió. Aquesta 

vetllarà  

per a que es porti a terme la catalogació, l’organització en l’espai, l’adquisició de nous 

documents i llibres per l’ampliació del fons i de vetllar per la projecció de futur per tal que la 

biblioteca escolar esdevingui una biblioteca amb tots els serveis, de vetllar pel vincle BA-BE. 

Les mestres que demanin reducció de dues hores lectives, les dedicaran a la biblioteca 

dirigides per la coordinadora.  

Si l’escola disposa de voluntariat per a la biblioteca, aquest farà les tasques que li encomani 

la coordinadora. 

que es porti a terme la catalogació, l’organització en l’espai, l’adquisició de nous documents 

i llibres per l’ampliació del fons, de vetllar per la projecció de futur per tal que la biblioteca 

escolar esdevingui una biblioteca amb tots els serveis, de vetllar pel vincle BA-BE. 

 

6.2 Comissió de revista  

6.3 de pàg. Web 

La Revistxeta és el nom de la revista escolar, és una eina de comunicació entre nens, pares 

i mestres i reflexa la dinàmica de treball i ambient de l’escola. Se’n fa una i es lliura cap a 

final de curs. 

Formada per alguns membres de l’AMIPA i un/a mestre/a com a portaveu i interlocutora 

entre la comissió i el claustre. Cada nou curs,  el claustre decidirà quina temàtica transversal 

s’aportarà com a contingut pedagògic. En l’Annex es detallen els continguts i 

especificacions, tan de la revista com de la pàgina web. 

El professorat pot penjar a la pàgina web qualsevol activitat que es faci amb l’alumnat per tal 

de donar a conèixer  què es fa a l’escola. 

 

6.4  Comissió TIC. 

Comissió específica per a l’impuls de l’ús de les TIC a les aules.  

6.5  Comissió de patis i hort 



 

 33 

Formada per pares i mestres per a anar dotant les zones d’esbarjo d’infraestructures que 

facin possible que aquests espais esdevinguin educatius.  

Les actuacions s’aniran fent i posant a poc a poc, pel seu cost econòmic i repartint les 

ampliacions en les dues zones: la de primària i la d’infantil. 

Per a qualsevol actuació pel que fa a equipar la zona d’esbarjo s’ha de tenir el vistiplau de 

l’ajuntament, ja que no és una propietat privada sinó pública, i n’és el màxim responsable. 

El 22 de desembre del 2015 en una reunió a les oficines de la OME entre, per una banda, 

representants de l’Ajuntament de Reus, regidora, tècnica d’educació i arquitecte i per l’altra 

de l’escola: directora i presidenta de l’AMIPA, l’ajuntament va exposar que finalment han 

acordat elaborar un conveni, en procés, que permetrà regular aquelles actuacions que són 

impulsades per les comunitats educatives del municipi i que impliquen el subministrament, 

muntatge i col·locació de nou equipaments de jocs i/o pedagògic. Vegeu annex adjunt. 

 

 

6.6  Comissió d’ambientació i informació  

Dotarà l’espai del vestíbul de la següent informació: 

 Les informacions oficials del Departament que s’han de donar a conèixer a la 

comunitat educativa. 

 Mensualment,  els aniversaris de l’alumnat. En cada classe hi ha un/una o dos/dues 

encarregats/des que, diàriament tenen l’encàrrec d’anar a felicitar l’alumnat que 

celebra l’aniversari. 

 Del mapa informatiu escolar. Es comunica l’arriba de l’alumnat que es va 

incorporant al centre durant el curs; el seu nom i el lloc de procedència. 

 “La frase”. Són molts els missatges que a l’escola intentem transmetre per a ajudar 

a viure millor, a resoldre conflictes, a formar-nos... 

Hi ha filòsofs, pensadors, psicòlegs...que en poques paraules, en una frase, amb 

poesia, rima, gràcia...són capaços de dir coses molt importants. Aprofitant aquesta 

riquesa, quinzenalment la directora penjarà una d’aquestes frases breus per llegir, 

pensar, gaudir, aprendre, endur-se… 

Un encarregat de cada classe, sortirà a prendre’n nota i a classe se’n parlarà, s’hi 

reflexionarà i si es considera oportú es memoritzarà. És important la transmissió 

d’aquests pensaments per a omplir la motxilla personal de cadascú. Aquesta frase 

es penjarà a la pàgina web. 

 “La música de la setmana”. Per a donar a conèixer quin és el moment i l’hora exacta 

en que alumnat i professorat ha d’anar cap a la classe, l’esbarjo o marcar que és 

l’hora d’entrada o sortida al recinte, sonarà una música. Per a cada setmana se’n 

busca una que senyali algun esdeveniment actual o l’aniversari d’algun 

esdeveniment. Aquesta informació s’envia als/ a les tutors/es per a que a la classe 

ho puguin treballar; es tracta que l’alumnat adquireixi coneixement pel que fa a 

músics i la seva producció. Es penja també, a la pàgina web. 
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6.7 Comissió de convivència.  

Formada per una persona de l’equip directiu, psicopedagog/a de l’EAP,  educador social de 

l’ajuntament i les mestres d’educació especial. 

Elabora el projecte de convivència. És el document que engloba el conjunt d’accions 

encaminades a la millora de la convivència en el centre educatiu i, per tant, recull les 

intervencions que es desenvolupen per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la 

comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes.  

Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre  

en el ben entès que la permeabilitat entre aquests àmbits d’intervenció afavoreix la 

transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals.  

També recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes 

que es produeixen en els àmbits als que s’ha fet esment (aula, centre, ) i de crear una 

atmosfera de                treball i convivència segura i saludable. 

El Projecte de convivència representa per als centres una manera de pensar en com 

treballar el desenvolupament personal i col·lectiu de cada alumne. 

La comissió de convivència del centre col·laborarà en els processos de mediació escolar a 

petició de la direcció del centre. Art.56 del Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i 

deures de l’alumnat. 

 

6.8 Comissió de menjador  

Formada pel coordinador de menjador, pares/mares, un membre de la junta de l’AMIPA i la 

directora. 

Es reunirà periòdicament i sempre que algun membre de la comissió ho demani per valorar 

i/o millorar el seu funcionament i el dels temps d’abans i després de dinar que està fora de 

l’horari lectiu. 

 

6.9 Comissió de festes: celebracions/ activitats culturals/ambientació:  

És l’encarregada de l’organització en la celebració de les festes del centre. Formarà part 

d’aquesta comissió un/a mestre/a representant de cada cicle i l’especialista de música ( 

aquest/a darrer/a quan la resta el/la requereixi). Han de tenir en compte el marc de 

referència de la PGC de l’escola. 

Es celebren les festes de la castanyada, Nadal, Santa Cecília, Dia internacional de la Pau, 

Dia mundial de la poesia, La mona de Pasqua, Carnestoltes, Sant Jordi, festa de final de 

curs.  

Secció 6. Mestres especialistes 

Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com l'educació infantil i 

l'educació especial, seran assignades preferentment als mestres que disposin de 

l'especialitat corresponent. 

La direcció pot assignar àrees d'especialitat a mestres no especialistes sempre que 

comprovi que tenen l'adequada titulació, formació o experiència. 
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Els mestres especialistes poden intervenir al segon cicle d'educació infantil. 

Les funcions dels especialistes són: 

a) Coordinar les activitats curriculars de l’especialitat. 

b) Impartir les classes a l'educació primària i parvulari, atenent a les dedicacions 

horàries establertes. Si l'especialista no pot impartir amb intervenció directa totes les 

hores destinades a l'àrea, haurà d'assessorar i supervisar convenientment el mestre 

no especialista que s'encarregui de les hores restants. 

c) Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter 

d'especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre. 

Els mestres especialistes en educació especial, centraran la seva intervenció en els àmbits 

següents : 

a) Atendre els alumnes amb necessitats educatives especials. 

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

b) Prioritzar l'atenció dels alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge i 

mancances degudes a la situació sociocultural de les famílies. 

c) Participar en l'elaboració dels PI, conjuntament amb els mestres tutors i amb la 

col·laboració de l'EAP. 

L'atenció als alumnes per part dels mestres especialistes en educació especial es podrà dur 

a terme de diferents formes , no necessàriament excloents : 

a) Col·laborar amb els mestres tutors en l'elaboració de materials específics i/o 

adaptats, per la qual cosa la coordinació entre tutora i Mestra d’EE, és fonamental. 

b) Intervenir dins l'aula ordinària, conjuntament amb el tutor, però no tindrà un paper 

clarament diferenciat a l’hora d’intervenir  i actuar dins el grup-classe; serà un 

col·laborador més. Els mestres hauran de consensuar alguns acords en aspectes 

com:  

 qui explica la consigna de feina,  

 qui controla que la dinàmica sigui positiva,  

 quins torns rotatius calen per atendre tots els grups i atendre les seves 

necessitats 

 

c) Contemplar la possibilitat de treballar de manera individualitzada en un espai 

diferenciat , en casos específics o de problemàtica complexa. 

Secció 7. Mestres de suport 
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El suport es farà, normalment, dins l’aula. La millor manera d’atendre la diversitat que hi 

ha en un grup no és la individualització sinó una bona gestió del grup. Per això, en 

la mesura del possible anem tendint a trencar amb l’estructura d’un mestre per a 

cada grup d’alumnes i fer que hi hagi més mestres atenent un mateix grup, sempre 

que la plantilla de que disposem ens ho permet. 

 

7.1.   Educació infantil. 

És personal de suport a EI, el personal que està adjudicat a aquest equip docent i no té 

assignada cap tutoria. El suport el fa dins a l’aula, segons horari predeterminat, amb la 

tutora, sigui de P4 o de P5. 

També fa les substitucions de les mestres absents, sigui en hores puntuals o per cobrir-les 

si estan de baixa, mentre no arribi substitut/a a l’escola. 

El mestre de suport ho podrà ser per un període de 3 anys, que és el mateix període en que 

fan de tutors/es la resta de l’equip docent. 

Passats aquests 3 anys, qualsevol altra mestra que hagi completat la continuïtat amb el 

mateix grup: P3, P4, P5 , podrà proposar a l’equip docent fer el suport per 3 cursos 

consecutius. 

Es donarà prioritat a qui no hagi fet mai suport o a qui ho hagi fet menys temps. 

En cada 1a acta d’inici de curs, hi haurà de constar qui assumeix el suport. 

 

7.2.  Primària 

El personal que farà suport a primària serà els/les tutors/es, quan el grup al qual tutoritzen, 

estigui amb els especialistes d’EF, Música o llengua anglesa; També farà suport qualsevol 

dels membres de l’equip directiu que no exerceixi cap especialitat ni tutoria i altres mestres 

de primària que no tinguin tutoria ni especialitat assignada.  

 

Capítol 2. Organització de l'alumnat. 

L’alumnat s’organitza en grups-classe, els quals tindran com a referència una/ tutor/a. 

Quan els alumnes s’incorporen a l’escola a P3 es distribuiran, si s’escau, en els dos grups 

de manera que aquests quedin equilibrats en: 

a) Nombre total d’alumnes 

b) Data de de naixement dels alumnes (grans i petits als dos grups) 

c) Nombre de nens i nenes 

d)  Nombre d’alumnat d’NEE  

Per a la resta de nivells, quan hi hagi incorporacions un cop començat el curs, s’equilibraran 

en número d’alumnes els dos grups del mateix nivell. En cas de tenir el mateix nombre 

d’alumnes, seran les dues tutores qui es posaran d’acord en funció de les característiques 
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de cada grup-classe. En el cas que la situació sigui més o menys la mateixa, s’incorporarà 

al grup A. 

 

Capítol 3. Atenció a la diversitat 

Es prioritza l’atenció de la diversitat dins l’aula ordinària  i, en aquest cas l’equip de mestres 

que hi treballa no ho fa com a tutor ni com a mestre d’educació especial sinó com a 

corresponsables de l’avaluació de tot el grup-classe. Cal esmentar que, si bé es posa èmfasi 

en l’atenció a tots els alumnes en un context màximament normalitzat, no s’exclou la 

possibilitat que l’especialista treballi de manera individualitzada, en un espai diferenciat, en 

casos específics o de problemàtica complexa. Serà l’especialista qui, havent intentat 

consensuar amb la tutora, prendrà la decisió.   

Actuacions per a atendre la diversitat en quan a retard en l’aprenentatge: 

a) Adaptacions d’activitats, continguts i/o objectius dins a l’aula. 

b) Modificacions del currículum quan l’endarreriment superi dos cursos acadèmics. Els 

alumnes de primària que presentin greus dificultats d'aprenentatge i especialment 

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

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

àrees instrumentals. El PI l’han de signar els pares. 

Secció 1. L'elaboració dels PI és responsabilitat del tutor de l'alumne, el qual 

s'encarregarà de fer-lo amb la col·laboració del mestre d'educació especial i la participació 

de l'EAP o, si és el cas, d'altres serveis especialitzats, com per exemple el logopeda. 

Per a l'elaboració dels PI i la seva aplicació i seguiment es prenen com a referència les 

orientacions del Departament d’Ensenyament. 

En el PI hi han de constar: 

 Derivacions acordades 

 Trastorns d’aprenentatge i/o conductuals 

o Possibles causes 

o Actuacions puntuals d’altres mestres implicats 

o Adaptacions curriculars, si s’escau. (Objectius mínims i temporització) 

Possibilitat de fer responsable del seguiment a algun mestre de reforç 

implicat. Incloure la informació a l’expedient. Utilitzar el model ACI 

individual. 
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o Fer-ne el seguiment en reunió de cicle. Tenir en compte de convocar a la 

mestra d’Educació Especial, encara que no hi intervingui directament, per 

tal d’anar actualitzant l’expedient. 

o Avaluació: S’ha d’avaluar segons els objectius individuals proposats 

 Problemàtica familiar   AQUÍ 

Secció 2. Detecció de necessitats. El protocol d’actuació que ha de fer el/la tutor/a davant 

la detecció de retard en l’aprenentatge, sobredotació, trastorns de caràcter, problemes 

socials o familiars...etc. d’algun alumne/a: 

1. Emplenar el full de detecció de necessitats indicant el problema detectat, 

símptomes, possibles causes... 

2. Fer arribar aquest full a l’especialista d’Educació Especial que li correspon per curs. 

3. Paral·lelament, lliurar a la presidenta de la CAD ( directora) un “Comunicat de 

demanda”. La presidenta farà seguiment de totes les demandes en la CAD. 

4. La mestra especialista ( que haurà observat l’alumne/a dins i fora de l’aula) 

retornarà la informació al tutor/a, dins d’un període màxim de 10 dies. 

5. Si l’especialista considera que les pautes necessàries per ajudar a superar les 

necessitats les poden decidir entre totes dues, les elaboraran. Si no considera 

necessària la intervenció de l’EAP, no caldrà que la demanda arribi a la CAD.  

6. Si la mestra d’EE, considera que és necessària la intervenció de l’EAP, ho 

comunicarà a la tutora per a que sol·liciti l’autorització als tutors legals. Tant si s’obté 

l’autorització com si no, el cas es portarà a la comissió d’Atenció a la diversitat. 

7. De tot el que es desprengui de la conversa (què s’ha detectat, l’acord d’actuacions i 

la data de revisió) amb els tutors legals i la tutora, se n’ha de deixar constància 

escrita a l’expedient, tant al de la tutora (que es guardarà a la carpeta negra de 

classe), com al de la mestra d’EE. I s’aniran ampliant, tant l’un com l’altre, sempre 

que hi hagi noves actuacions o canvis en el procés.  

8. Tan aviat com es tingui l’autorització dels tutors legals, en la 1a CAD que es faci, es 

fixarà data d’entrevista entre professional i alumne. 

9. En la següent CAD, hi haurà d’haver un informe damunt la taula del professional de 

l’EAP. 

10. Quan es tingui aquest informe, la tutora convocarà a la família i juntament amb 

l’EAP i la mestra d’EE els exposaran la situació en que es troba l’alumne i quines 

pautes cal que tots segueixin per a ajudar-lo. 

11. Si cal, se’n fa la derivació pertinent a serveis externs psicopedagògics, a Serveis 

Socials o a d’altres. 

12. El tutor portarà els acords a cicle perquè tots els mestres implicats coneguin la 

situació i unifiquin el tractament. 

13. El cap d’Estudis actualitza la graella de detecció de necessitats.  
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14. En funció de l’alumnat que hi hagi amb dictamen o amb PI, LA MESTRA D’EE podrà 

atendre altre tipus d’alumnat o en el seu defecte, ho faran els mestres de suport 

 

Secció 3. Suport escolar personalitzat. SEP 

S’han d’organitzar recursos humans per destinar-los parcialment a tasques de suport 

escolar personalitzat. Cal prioritzar la comprensió i l’expressió oral, la comprensió lectora i 

l’expressió escrita, les habilitats matemàtiques i les llengües estrangeres. 

Del total d'hores que el centre disposa per a l'atenció a la diversitat n'hi destinarà un 25% al 

suport escolar personalitzat. Hi ha suports que es fan en horari lectiu i d’altres fora de 

l’horari lectiu. 

És una mesura per a les etapes de l’educació infantil i de l’educació primària, , prioritzant el 

segon cicle de l’educació infantil, el cicle inicial i el cicle superior de l’educació primària. 

Cada escola ha de disposar dels recursos necessaris per a poder-ho complir.  

Ell suport a l'alumnat d’educació infantil de quatre i cinc anys es farà dins del seu horari 

lectiu.  

Tots els centres d’educació infantil i primària organitzaran una hora més en horari escolar no 

lectiu, com a mínim dos dies a la setmana, per a aquells alumnes que es consideri 

necessari. Del grup d'alumnes que rebran aquest suport es prioritzaran els dels cicle inicial i 

cicle superior de l’educació primària.  

El SEP l’ha d’impartir El professorat  de l'escola, amb la dotació horària específica destinada 

a aquesta finalitat. 

L’ha de rebre l’alumnat que: 

1) Presenta mancances o retard d’aprenentatge en:  

a) L’adquisició del procés de lectura i escriptura 

b)  L’assoliment d’habilitats matemàtiques 

c)  L’adquisició d’hàbits de treball, d’organització i d’estudi  

 

2) Amb altes capacitats, necessita una atenció singularitzada  

Quant ha de durar? 

L'equip docent decidirà el moment en què cada alumne, d'acord amb les dades obtingudes 

de la seva avaluació continuada, ha assolit els aprenentatges fixats, inicialment, per millorar 

i per tant pot deixar de rebre el SEP 

Aquesta decisió es prendrà, sempre que calgui, al llarg del curs escolar i dels cicles 

educatius. 

 

Tipus d’agrupament 

L’alumnat que rep el suport escolar personalitzat ho ha de fer de manera individualitzada o 

bé en grup reduït i en general, aquest suport, no ha de comportar treure’l del grup classe. En 
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cap cas s’utilitzaran aquestes hores de professorat per afavorir els desdoblaments de nivell 

o cicle. 

Actuació educativa globalitzada sobre l’alumnat 

Qualsevol mestre de l’escola té la responsabilitat de portar a terme els acords presos en 

claustre  

davant de tots els alumnes del centre.  

Tot el professorat que imparteix docència en un grup-classe ha d’adaptar-se als acords del 

cicle pel que fa a actuacions, prioritats i maneres de fer per tal de donar coherència al 

procés educatiu, tenint en compte les particularitats del grup.  

Els tutors són els responsables de definir les estratègies que s’utilitzaran amb el grup i tot el 

professorat implicat ha d’anar a una per aplicar-les i assolir els objectius pretesos.  

 

Capítol 4. Acció i coordinació tutorial  (Decret 102/2010, articles 38, 39)   pagina 149 

Lapeña 

Secció 1. La tutoria 

La tutoria i l'orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els mestres 

integrants del claustre poden exercir les funcions de mestre tutor quan correspongui. 

Cada unitat o grup d'alumnes té un mestre tutor, amb les següents funcions: 

a) Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels alumnes. 

b) Coordinar la coherència de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu 

grup d'alumnes. 

c) Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions 

d'avaluació. 

d) Vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de 

la comunicació d'aquests als pares o representants legals dels alumnes. 

e) Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica dels alumnes. 

f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o 

representants legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva 

participació en les activitats del col·legi. 

f.1 Si no és possible aquesta fluïdesa en la comunicació perquè la llengua de la 

família és l’àrab, el/la tutor/a ha de sol·licitar la presència de la traductora que 

l’ajuntament ens posa a l’abast. La sol·licitud la fa la directora, prèvia petició de 

dia i hora del/de la tutor/a. 



 

 41 

g) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats 

de l’escola 

h) Participar en l'avaluació interna del centre. 

i) Aquelles altres que li encomani el/la director/a o li atribueixi el Departament 

d’Educació.  

L'exercici de les funcions del tutor és coordinat pel/la cap d’estudis. 

Secció 2. Nomenament i cessament de tutories.  

El nomenament i cessament dels tutors correspon al director, escoltat el claustre de 

professors. El nomenament s'efectua per un curs acadèmic. 

El/la director/a pot deixar sense efecte el nomenament del mestre tutor a sol·licitud motivada 

de l'interessat o per pròpia decisió, amb audiència de l'interessat, abans que finalitzi el 

termini per al qual havia estat nomenat. 

Del nomenament i cessament, segons correspongui, dels mestres tutors, el/la director/a 

n'informa el consell escolar del centre. 

Secció 3. Continuïtat de tutories per grup-classe. 

 Sempre que l'organització del centre ho permeti, la direcció procurarà que l’alumnat 

tinguin el mateix tutor en els següents cursos: 

P3 i P4, P5  

1r, 2n, 

3r i 4t,  

5è i 6è 

 Els que finalitzen 2n, 4t i 6è, podran sol·licitar anar a 1r, 3r i 5è, sempre i quan les 

persones que han estat en aquest cicle, ho hagin pogut fer, si aquesta ha estat la 

seva voluntat, durant 2 promocions. Si aquestes últimes ja els hi està bé estar-hi 

només una promoció, s’hi podrà accedir. 

 

Si per motiu de concurs de trasllats o de canvi de personal pel procediment que sigui, es 

dona el cas que arriben mestres nous al centre, es vetllarà que no coincideixin dos mestres 

tutors/es nous/ves, en un mateix nivell. 
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Secció 4. Tutories compartides 

En casos especials, com són mestres amb reducció de jornada o per ocupació d’un càrrec 

directiu, es pot donar el fet que una tutoria estigui compartida per dos mestres. En aquest 

cas ambdues persones exerciran les funcions del tutor/a de forma compartida. 

 

Secció 5. Altres funcions dels tutors/es 

A més de les funcions generals i que marca la normativa,  el/la tutor/a es responsabilitzarà 

de les següents tasques: 

 Fer seguiment de l’aportació econòmica anual per alumne/a. Si una família no ho 

pot fer en la seva totalitat a l’inici de curs, el/la tutor/a pactarà uns terminis. En el 

cas que una família tingui deutes amb l’escola i no compleixi el compromís adquirit, 

els alumnes afectats no podran assistir a les sortides complementàries. Si, malgrat 

no ha pagat l’import dels 80 €, ni ha complert els terminis acordats, aporta l’import 

de la sortida, el/la tutor/a li proposarà que ho lliuri en concepte del deute i si 

aquesta no ho accepta, li retornarà els diners; en cap cas podrà fer l’activitat 

complementària. 

 Vetllar per assegurar la higiene en els seus alumnes, actuant de la manera més 

convenient per facilitar la integració de tots els alumnes i la cohesió del grup, i 

informant a l’educadora social en cas que es detecti una possible negligència de les 

famílies en l’atenció dels menors. 

  

 A 30 d’octubre lliurarà el comprovant d’ingrés dels seus alumnes a la secretària; així 

com els acords de pagament fraccionat de cada família 

  Fer seguiment dels acords de pagament fraccionat 

 Informar a les famílies, en el moment de signar els acords, que en cas que hi hagi 

una sortida, el/la nen/a la podrà fer si s’ha anat fent efectiu aquest pagament. No la 

podrà fer si no hi ha hagut cap gest.  

 Programar una sortida anual i fora del municipi si no és final de cicle;  en aquest es 

fan colònies ( 2 dies i una nit), encara que si ho consideren oportú i adient , poden 

fer-ne una altra si el projecte escollit pels alumnes ho requereix. 

 Recollir en un DVD les imatges de sortides i activitats portades a terme durant tot el 

curs i assegurar-se que cada família estigui informada de la manera que pot 

aconseguí-lo.  

 Assegurar-se que els pares/mares, tutors/es o representants legals del seu alumnat, 

respecti les hores d’entrades i sortides ordinàries.  
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 Els/les tutores de 2n de primària, prepararan una obra de teatre al llarg del curs i 

escolliran un dia per a representar-la davant els familiars d’aquest grup i un altre 

per a representar-la davant l’alumnat de primària. 

 Els/les tutores de 3r de primària, es farà responsable que el seu alumnat prepari el 

programa de la festa de La Castanyada  

 Els/les tutores de 4t de primària, es faran responsables de que el seu alumnat 

prepari el cartell del dia mundial de la poesia. 

 Els/les tutors/es de cada nivell, es posaran d’acord en una activitat que implicarà 

convidar a totes i cada una de les famílies, com a mínim una vegada al llarg del curs, 

a fer una activitat dins a l’aula. 

 Els tutors/es de 6è, vetllaran per a que en la foto de final de curs i per tant de fi 

d’escolarització a l’escola, hi surti tot el professorat que han tingut al llarg dels 

anys; ho faran preguntant a l’alumnat a qui recorden i poden demanar 

col•laboració a l’equip directiu per a que els facilitin la seva localització, si és que ja 

no són a l’escola. Vetllaran, també, per a que aquest professorat estigui informat i 

convidat a la festa de final d’escolarització que es fa el dia abans de la festa de final 

de curs, a les 19h. 

 Deixar constància escrita en la carpeta negra de: 

o Els fulls d’incidència que se li hagin fet a l’alumne/a 

o Fulls de demanda que s’hagin fet i resposta dels professionals. En el 

moment que hi ha iniciat el procés de demanda, s’aniran afegint fulls al 

dossier. 

Fins aquí 
Capítol 5. Estratègies organitzatives, didàctiques i metodològiques 

 

L'organització de la classe és la clau fonamental per a educar en la diversitat. En el grup-

classe és fonamental que en el procés d'aprenentatge existeixi la interacció i participació de 

l'alumnat,  els principis-guia que han d'estar presents en el procés ensenyament 

aprenentatge són: 

1 . La interacció 

2 . la innovació 
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3 . i la flexibilitat 

Segons les activitats que proposem a l'aula, la idea d'interacció significa rebutjar en l'aula el 

silenci i l'aïllament per a donar pas al contacte interpersonal. El docent ha de permetre que 

els alumnes parlin, escoltin, discuteixin, s'asseguin i visquin dintre de l'aula . Aquesta 

interacció està íntimament lligada amb la cooperació. Es parla d'una cooperació que va més 

enllà d'un treball en equip o d'un treball socialitzat, sinó més bé d'observar la vida de l'aula 

com un espai plagat de relacions interpersonales dirigides a l'ajuda recíproca i compartida 

per a contribuir a l'aula que integra nens amb NEE. La clau en qualsevol tipus de tasca que 

es proposi és que aquestes es realitzin en un ambient natural interactiu, obert a la 

comunicació, a la cooperació i a l'intercanvi. 

Secció 1. Estratègies d’organització del grup-classe 

La vida social a l'aula ha de desenvolupar-se formant petits grups de quatre o cinc alumnes. 

Amb aquesta organització es poden fer  activitats d'aprenentatge individuals, per parelles  o 

grupals, en les quals existeix interacció i cooperació   i tothom s'enriqueixen. Alguns d’ells 

són: 

1. Agrupaments flexibles 

2. Treball per racons i tallers 

3. Treball per projectes 

Els Projectes responen a la necessitat de saber i a l’interès per aprendre. No és tan 

important el que s’aprèn (producte) com el camí que es fa (procés): fer-se preguntes, tenir 

curiositat, discriminar entre allò que sé i allò que m’agradaria aprendre, buscar informació de 

manera autònoma o amb l’ajut dels adults (pare, mare, mestres…), sintetitzar-la i 

comunicar-la, relacionar-la amb altres aprenentatges o amb vivències anteriors. 

Els projectes impliquen una manera de fer que afavoreix la iniciativa i l’autonomia en el 

treball. 

 

Considerem els projectes una bona manera de posar l’alumnat en situació 

d’aprenentatge de tot un procés i una recerca. El procés del projecte també afavoreix la 

implicació de la família i altres persones externes al grup classe. Un projecte neix dels 

interrogants que es plantegen els propis alumnes i a partir d’aquí es concreta la situació que 

cal resoldre.  

Per fer-ho és imprescindible diferenciar entre allò que ja sap i allò que es necessita 

aprendre, pensar en les fonts on es pot obtenir informació, seleccionar-la i integrar-la amb 

els coneixements que ja tenim i, finalment, ser capaç de comunicar-la. Mica en mica els 

nens i nenes van prenent consciència d’aquest procés, que és el que els permetrà assolir 

nous coneixements, el que en diem “aprendre a aprendre”. 

Racons L’organització dels Racons ens permet atendre la diversitat d’interessos, ritmes i 

capacitats de cadascun dels infants. És un temps en què cada nen/a pot triar lliurement 

d’entre una varietat de propostes, així com el temps d’activitat. Els Racons promouen la 
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necessitat i l’interès per aprendre.  

El racó de joc simbòlic:  

 

  

El racó de manipulació: en aquest espai es pretén despertar la capacitat científica, la 

capacitat d’interaccionar amb el món natural mitjançant un enfocament del procés 

experimental. Hi podem trobar material de laboratori (lupes, microscopis…), aigua, rampes, 

sorra-farina-llegums… 

  

El racó de pintura: aquest espai vol potenciar la creativitat de l’alumne per mitjà de la 

pintura. Els nens i nenes s’expressen amb el color i amb diferents formats. 

  

El racó de volum: en aquest racó es pretén que els nens i nenes s’expressin de manera 

diferent i a partir de la descoberta sensorial de diferents materials, creïn escultures i 

combinin diferents textures. En aquest sentit es posen en marxa les habilitats de motricitat 

fina. 

  

El racó dels llenguatges: es combinen les propostes de llenguatge 

 

matemàtic a partir de materials i jocs per tal que l’infant assimili conceptes relacionats amb 

la numeració, el càlcul, la mesura i la geometria. I propostes de llenguatge verbal, per 

afavorir l’expressió oral, l’adquisició de vocabulari, l’estructura del llenguatge i la 

representació, a partir de titelles, teatre, contes… Aquest racó es dinamitza en llengua 

castellana. 

  

El racó d’expressió corporal: al llarg del curs es combinen jocs en moviment, danses i la 

descoberta de la llum (ombres, fluorescències, transparències, colors…). Aquest racó es 

dinamitza en llengua anglesa. 

  Els alumnes de 5 anys, primer i segon, a més incorporen els següents racons: 

Racó verd: es tracten temes relacionats amb la sostenibilitat, el reciclatge, la reducció de 

residus i la reutilització. En una segona part de la sessió treballen a l’hort de l’escola, tot 

coneixent diferents tipus de vegetals i com se n’ha de tenir cura.  

 

  

 

Racó d’informàtica: a partir de propostes lúdiques els nens i nenes progressen en el seu 

domini de les habilitats que envolten l’ús de l’ordinador. 

 

 

 

Racó de betes i fils: en aquest espai es fan propostes de dificultats diverses en què els 
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nens i nenes han de posar en funcionament la seva destresa en motricitat fina: cosir, enfilar 

collarets, trenar, anusar… 

  

Racó de filosofia: en aquest racó s’inicien en la interpretació del llenguatge cinematogràfic, 

i a partir de pel·lícules reflexionen sobre diferents valors implícits en les accions i 

expressions dels personatges. Finalment en fan una representació plàstica lliure i oberta. 

  

Racó de pares i mares: mares i pares dels alumnes d’EI5, Primer i Segon organitzen de 

manera voluntària un racó. A banda de gaudir de la proposta de joc, menuts i grans 

comparteixen la quotidianitat de l’escola a l’estona de Racons. 

Tertúlies literàries, projecte, padrins lectors 

TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE  

Capítol 1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals. 

Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima 

escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta. 

Secció 1. Mesures de promoció de la convivència. (Decret 102/2010 Art. 23.1) 

El procés educatiu necessita ser dut a terme en un clima de convivència que afavoreixi 

l’aprenentatge. 

Aquest centre està sensibilitzat amb el principi sistèmic i per, tant donem molta importància 

a activitats encaminades a la formació global de les persones, al sentit de pertinença al 

centre de tots els implicat en l’acte educatiu, i als elements relacionals de l’educació. 

És important la relació amb les famílies i que la seva implicació vagi augmentant per a 

establir línies conjuntes d’actuació. 

En la mesura que les actuacions es fan de manera col·lectiva i tothom s’hi implica, és quan 

funcionen. 

Secció 2. Mecanismes i fórmules per a la promoció de la resolució de conflictes. 

L’escola treballa per l’educació emocional com a camí per a millorar la convivència i la 

resolució de conflictes. El diàleg, l’autoregulació i el respecte vers l’altre són les eines 

principals per a aconseguir una bona convivència. El document que desenvolupa i concreta 

aquests mecanismes és el Projecte de convivència.  

En el Projecte de convivència, hi ha dos apartats  enfocats a fer un bon treball a l’aula per a 

la promoció de la resolució de conflictes: 

1) Pla d’hàbits , on es recullen els hàbits que considerem prioritaris per anar assolint al 

llarg de l’escolaritat.  
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2) Pla d’acció tutorial. Una programació d’activitats seqüenciades. Aquestes activitats 

es portaran a terme en les sessions de tutoria i/o educació en valors. L’objectiu de 

les quals és el d’enriquir l’alumnat, ensenyant-lo a controlar les seves emocions i a 

canalitzar-les positivament.  

No es podrà aplicar el de règim disciplinari, sense haver exhaurit el de conductes contràries 

al bon ambient 

Capítol 2. Mediació escolar (Títol 3 del Decret 279/2006) 

Apliquem la resolució pacífica de conflictes com a procés de mediació escolar per tal de què 

els alumnes vagin assolint les estratègies necessàries per aplicar-les de forma autònoma. 

Tot el professorat és mediador en la resolució de conflictes en qualsevol moment que es 

puguin trobar davant l’alumnat en conflicte; després de reconduir la situació del moment, 

n’informarà al tutor/a corresponent i aquest, posarà en pràctica el protocol del document “ 

Conductes contraries al bon ambient” 

Secció 1. “Conductes contràries al bon ambient”.  

És un document elaborat pel propi centre. Podríem dir que estarien en aquest apartat les 

que no perjudiquen greument la convivència. 

En ell s’hi contemplen 4 tipus de faltes: no respectar el professorat, no respectar els/les 

companys/es, no respectar el material o edifici i d’altres faltes. 

Per cada una d’aquestes 4 faltes, hi ha tres actuacions, una per cada vegada que es 

produeix una falta, en el  ordre següent : 

1. 1a falta. Quan la mestra se n’ha assabentat, parla amb ell, se l’escolta i amb 

presència de tota la classe se’n parla. S’intenta  d’ell/a que reflexioni i faci bons 

propòsits que no es tornarà a repetir. És molt important aquesta mesura perquè 

el fet d’exposar els motius del succés ajuda l’alumnat a aprendre a bregar amb 

les emocions. Generalment les conductes negatives es produeixen pels 

sentiments d’enuig, enveja, tristesa o frustració. L’incident es fa arribar a la 

família a través de l’agenda. 

2. 2a falta. Es tornarà a parlar amb ell en presència de tota la classe amb la 

mateixa finalitat que es pretén en l’apartat anterior. S’ha d’emplenar el Full 

d’incidències i se l’emporta cap a casa. Ha de tornar signat pels pares/mares o 

tutors legals 

3. Novament, amb tota la classe se’n parlarà i es convocarà a la família. Ho farà la 

tutora i es parlarà de tot el que ha anat succeint. Es tractarà d’anar tots a una tot 

unificant respostes davant unes mateixes accions o reaccions. 
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Els especialistes, que també han de fer constar les incidències en aquest document, cada 

vegada que ho facin, han de deixar constància per escrit en la “llibreta de classe” dels 

motius i la situació que s’ha produït per tal que el/la tutor/a se n’assabenti.  

El document “Conductes contràries al bon ambient”, està pensat per a que sigui educatiu, no 

sancionador i s’ha de procurar allargar el seu ús. 

Secció 2. Tipificació de conductes 

 

1. Falta de respecte al professorat 

 L’incompliment dels avisos i instruccions del professor/a. 

 Interrompre les explicacions de forma conscient. 

 Referir-se a ell/a amb mots diferents al seu nom propi amb intencionalitat de faltar el 

respecte  

 Utilització de paraules grolleres, signes o gesticulacions despectives 

 La manca d’atenció a classe que els impliqui molèstia  

 Incomplir una mesura correctora imposada 

 Sortir de classe sense el permís específic de qualsevol professor. 

 

2. Falta de respecte als companys/es 

 Contestacions irades, fora de to i gestos despectius 

 Referir-se a ells/es amb mots diferents al seu nom propi amb intencionalitat de faltar el 

respecte o induir a d’altres a fer-ho 

 La manca d’atenció a classe que impliqui molèstia per als companys. 

 Molestar a companys i  intencionadament amb el resultat de pertorbar l’activitat educativa. 

 Provocar amb la seva conducta la baralla física amb un company. 

 Fer mal ús del material aliè que impliqui greus desperfectes 

 Barallar-se amb un company quan té per resultat l’enfrontament físic. 

 No respectar el silenci a les activitats lectives 

 

3. No tenir cura del material escolar, mobiliari...etc. 

 Fer mal ús del material propi o aliè provocant desperfectes lleus. 

 Fer mal ús de les instal·lacions del centre provocant el seu desperfecte de caràcter lleu. 

 Embrutat l’escola  

 Provocar desperfectes greus de forma intencionada a les instal·lacions del centre. 

 

4. Altres 

 La no presentació dels treballs i exercicis en la data i manera marcada pel professor/a. 
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 No portar el material indicat per la realització de la classe de Ed. Física 

 No portar a classe el material i estris necessaris per realitzar les activitats proposades a 

l’aula. 

 No fer els deures i treballs. 

 La utilització inadequada de l’agenda i/o no portar-la a classe. 

 Romandre als passadissos o a classe en horari de pati. 

 Desplaçar-se per l’escola sense respectar la tranquil·litat ni l’ordre 

 Provocar desperfectes a les instal·lacions del centre per accions irresponsables, encara que 

no hi hagi intencionalitat. 

 Provocar desperfectes greus de forma intencionada durant la realització d’activitats fora del 

centre. 

 Llençar objectes encara que no provoquin dany ni desperfectes. 

 Comportaments inadequats en les proximitats del centre que puguin atemptar física, social 

i/o moralment contra el personal docent i no docent del centre, contra alumne s i companys 

del centre, i contra els seus pares. 

 Mostrar un comportament evidentment inadequat mentre es realitza una activitat educativa 

fora del centre. 

 Portar mòbils a l’escola 

 No respectar el dret que cada persona té de la seva imatge i captar-la, de la forma que sigui, 

sense el seu permís. 

 Utilitzar qualsevol aparell d’enregistrament dins de l’escola, sense permís específic del 

professorat, independentment que la persona enregistrada hagi donat el seu permís. 

 Utilitzar qualsevol aparell electrònic sense permís específic del professorat responsable del 

grup. 

 

 

Capítol 3.- Règim disciplinari de l’alumnat.  

l’article 34 del capítol V, que parla de la convivència del títol II de la Llei 12/2009, del 10 de 

juliol, d’educació. 

Secció 1. faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre (faltes molt 
greus) 

Secció 2. faltes perjudicials per a la convivència en el centre (faltes greus i lleus) 

En el protocol de la secció 2, s’hi considera conducta sancionable la impuntualitat o falta 

d’assistència a classe. Aquesta mala conducta no es perseguirà segons aquest protocol 

sinó el que es troba en el TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE. Capítol 1. Aspectes 

generals. Secció 2. Apartat puntualitat. 
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TÍTOL VI. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT 

ESCOLAR. 

Capítol 1. Qüestions generals 

L’escola La Vitxeta és un centre acollidor i com a tal, respectuós amb els drets i deures de 

tots els membres de la comunitat educativa pel que fa a l’ús de la llengua. Aquest aspecte 

està desenvolupat en el nostre Projecte Lingüístic. 

Capítol 2. Informació a les famílies. 

Des de l’equip pedagògic: 

 Durant el mes d’octubre: Reunió de cada tutor/a amb les famílies de la seva classe, 

on es donarà informació de normativa general, materials a emprar, funcionament, 

etc. 

 Amb les famílies dels alumnes que s’incorporen al llarg del curs,  es realitzarà una 

entrevista amb el tutor abans de la seva incorporació i després que hagin formalitzat 

la matrícula. De totes les entrevistes n’ha de quedar constància escrita a la carpeta 

negra de documentació del grup-classe. 

 Al llarg del curs, cada família ha d'entrevistar-se amb el tutor/a del seu/va fill/a com 

a mínim una vegada. Aquesta entrevista i totes les altres que siguin necessàries pel 

bon seguiment dels alumnes, tant poden ser demanades pels mestres com per les 

famílies. 

 Les informacions de caire general són distribuïdes mitjançant circulars repartides 

entre els propis alumnes. Normalment se’n reparteix una per família i a través dels 

germans grans. 

 L'escola donarà butlletins de notes i/o informes personals a les famílies, amb la 

freqüència que marca la normativa. 

o Ed. Infantil: febrer i final de curs. 

o Ed. Primària: Nadal, Setmana Santa i final de curs. 

 Tots els aspectes d'informació diària i personal, com pot ser: justificació d'haver 

arribat tard, informació d'aspectes escolars que han succeït aquell dia, o qualsevol 

altre missatge quotidià, es realitzarà a través de l'agenda (de 1r a 6è) i a través de 

notes a infantil que es fan arribar a través d’una carpeta destinada a aquest ús.  

Capítol 3. Associacions de mares i pares d'alumnes (AMIPA’s). 

Els pares dels alumnes tenen garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu i, per això 

estan associats constituint l’AMIPA. 
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L’AMPA assumirà, entre d'altres, les següents finalitats: 

a) Assistir els pares, mares o tutors en tot el que puguin necessitar ( i estar en les 

seves competències) relacionat amb l’escolarització dels seus fills. 

b) Col·laborar en les activitats educatives del centre. 

c) Formar part del Consell Escolar per a participar en la presa de decisions. Un 

representant dels pares al consell escolar, farà arribar una circular a les famílies, 

amb el resum dels acords, informacions...que s’hagin parlat o acordat en el mateix. 

d) Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre. 

L’AMIPA pot utilitzar els locals del centre per les activitats que li són pròpies. El/la director/a 

del centre facilitarà la integració d'aquestes activitats a la vida escolar, tenint en compte el 

normal desenvolupament d'aquesta. 

L’AMIPA pot utilitzar les cartelleres del centre per a la difusió de la informació pròpia. El/la 

director/a del centre els ha de reservar espais en el tauler o sistema d’anuncis del centre. 

L’AMPA tindrà contactes periòdics amb l’equip directiu del centre. El/la director/a haurà 

d’establir un calendari de trobades.  

Capítol 4. Alumnes delegats. Consell de participació d’alumnes. 

Per potenciar la participació de l’alumnat en el funcionament de l’escola, a partir de 1r de 

primària, cada grup-classe escollirà un/a  nen/ a que en serà el/la delegat/da. 

L’alumnat escollit formarà part del Consell d’alumnes. Es reuniran periòdicament amb la 

comissió pedagògica. Els delegats de classe són el canal de comunicació entre el seu grup i 

el Consell d’alumnes. 

Són funcions dels/ de les  delegats: 

a) Opinar i participar en la presa de decisions. 

b) Aportar les idees i propostes sorgides en les assemblees de classe. 

c) Rebre i recollir informació, opinions, inquietuds i propostes d’interès pels grups. 

d) Comunicar assumptes d’interès relatius a la convivència i la vida de l’aula. 

e) Proposar temes per l’elaboració de l’ordre del dia de les assemblees de classe i 

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

Capítol 5. Carta de compromís educatiu. 

El Consell Escolar del centre va aprovar la carta de compromís educatiu. 
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Totes les famílies, en el moment de la matrícula, són informades de la carta de compromís i 

la signen, així com també ho fa la directora.  

El contingut de la carta de compromís es revisarà de forma general a les reunions de pares 

d’inici de curs, i de forma particular a les entrevistes personals, però no caldrà tornar a 

signar-la durant l’escolaritat de l’alumne/a a no ser que s’incloguin compromisos específics 

addicionals 

Les cartes de compromís poden ser signades per la direcció del centre o, en el seu nom, pel 

tutor/a que tingui l’alumne/a en incorporar-se al centre. El/La tutor/a donarà una còpia de la 

carta de compromís (signada per ambdues parts) a la família i es quedarà l’original. 

Les cartes de compromís es guarden en l’expedient de l’alumne a secretaria.  

TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE  

Capítol 1. Deures 

Transmetre l’interès per aprendre forma part de l’educació integral que pertoca a la família. 

Des de ben menuts se’ls ha d’anar  desvetllant la curiositat per conèixer el que ens envolta i 

això és bàsicament el que han de fer conjuntament amb la família: ajudar-los a descobrir la 

immensa riquesa de la natura amb sortides i excursions, desenvolupar la fantasia amb jocs 

creatius i amb la lectura de contes i, sobre tot, no pressionar-los massa.  

En moltes famílies, l’hora dels deures és un moment complicat i difícil i és que,  en aquest 

tema el més convenient és que cada estament faci la funció que li pertoca. Els deures 

escolars són causa de diferències socioculturals que poden esdevenir profundes. L’escola 

pública continua sent la font d’igualtat d’oportunitats, sobretot davant la diversitat social 

actual. Tot l’aprenentatge i la feina que es pugui fer a l’escola dóna les mateixes possibilitats 

a tots i a totes. Tot el que es pugui fer a la classe, un lloc propici per treballar, amb l’ajuda 

del mestre o de la mestra, amb companys i companyes per compartir l’aprenentatge i els 

exercicis adequats per comprendre les matèries, no necessita cap esforç complementari. 

L’alumnat que no ho entén a l’aula, difícilment hi arribarà tot sol a casa. Els pedagogs són 

els mestres i els professors, i el paper de les famílies és el d’acompanyar les seves criatures 

per aquesta aventura de l’aprenentatge reglat. Les progenitores i els progenitors tenen el 

dret de conèixer allò que es fa a l’escola i el més adequat és que els infants ensenyin allò 

que han fet a l’escola i no el contrari, que ensenyin a l’escola allò que han fet a casa. 

Ateses aquestes reflexions i d’altres que s’hi podrien afegir, podem concloure: 

 És bàsic adequar el tipus i la quantitat de deures a la realitat sociocultural de les 

famílies; s’han de proposar activitats que l’alumne pugui resoldre sol quan no pot 

comptar amb l’ajuda de la família.  

 Els deures a casa han de tenir unes finalitats clares. 

 Han de respondre a propostes d’activitats complementàries a la feina escolar i no 

poden ser mai repeticions del que ja s’ha aprés. 
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 Més que exercitar mecànicament aspectes ja assolits han de servir per ajudar els 

infants i adolescents a responsabilitzar-se de la seva feina. 

 L’objectiu principal és que l’alumne aprengui a organitzar-se i a prendre 

compromisos que després haurà de complir. 

 El professorat ha de tenir molt clar què pot demanar i què no. No pot caure en l’error 

que els deures han de servir per implicar les famílies en l’aprenentatge dels fills/es. 

Els canals d’implicació han de ser uns altres i no s’ha de facilitar allò que, en nom 

de la coresponsabilitat educativa, pot esdevenir una font de conflictes en l’àmbit 

familiar.  

 Si el professorat, atenent la diversitat creu necessari un reforç a casa, haurà de 

parlar amb la família i junts valorar si és possible fer-ho. 

 El paper de les famílies, és el de garantir les condicions adequades per tal que 

els/les nens/es puguin treballar amb tranquil·litat, sense interferències i que puguin 

disposar del temps necessari. 

DEURES: Un concepte que inclou, l’autonomia, la responsabilitat… 

 

Capítol 2. Formació del professorat 

 

Capítol 3. Aspectes generals. 

Secció 1. Horaris del centre. 

Horari lectiu: De 8:30h a 12 h i de 14:30h a 16 h 

Horari d’acollida matinal: De 7:45 a 8h  

Horari de menjador: De 12 h a 14:30 h. 

Horari d’activitats extraescolars: De 16 h a 17 i 17:17h. 

L’assistència a qualsevol activitat te caràcter obligatori pels alumnes inscrits. En tot cas, cal 

atenir-se al que disposin els corresponents reglaments específics. 

El consell escolar pot aprovar els horaris de determinades activitats de caràcter especial que 

per la seva naturalesa excedeixin els de la jornada habitual en les seves sessions de matí 

i/o tarda. 

Secció 2. Entrades i sortides del centre. 

L'alumnat d'Ed. Infantil i de Primària accedirà al centre per portes diferents. 

Educació infantil. 

L’entrada i sortida al recinte escolar es farà per la porta situada a l’esquerra  de la porta 

principal. S’obrirà a 2/4 de 9, a les 12, a 2/4 de 3 i a les 4 i es tancarà 5 minuts més tard. 
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A 2/4 de 9 i a 2/4 de 3, quan soni la música, l’alumnat es dirigirà tot sol cap a les seves 

classes. A les 12 i les 4, hora de recollir l’alumnat, els familiars podran entrar al recinte i 

situar-se davant la porta de l’alumne/a a recollir per a que el docent, en veure’ls, els hi 

pugui lliurar. 

El recinte escolar de que estem parlant, és també la zona d’esbarjo de l’alumnat; en ell hi 

ha material de joc. Cal tenir present que en les hores d’entrada i sortida, els adults han de 

tenir cura que aquest material no es toqui. 

Educació primària 

L’entrada i sortida al recinte escolar es farà per la porta situada al camí de la Selva. 

S’obrirà 10 minuts abans de l’hora d’entrada: a les 8:20 i les 14:20  i 5 minuts abans de 

l’hora de  sortida: les 11:55 i les 15:55. 

A les hores d’entrada, malgrat s’obren les seves portes abans de l’hora reglamentària, 

l’acompanyant de l’alumne/a haurà de romandre en el recinte responsabilitzant-se d’ell/a 

fins que, quan soni la música i l’alumne es situï en el seu lloc de trobada i el/la mestre/a, 

se’n faci càrrec per a pujar a la classe. 

L’alumnat de 1r, 2n i 3r de primària, que té germans/es a educació infantil, si els seus 

pares ho creuen necessari, podrà entrar per la porta principal (quan soni la música, no 

abans) i dirigir-se al pati per a anar al seu lloc de trobada amb el/la tutor/a corresponent.  

L’alumnat de primària que té germans/es a educació infantil, si els seus pares/mares ho 

volen, podran dirigir-se a les portes de sortida d’infantil i així no calgué que els adults 

hagin de fer recollida en don punts diferents. Això si, hauran de sol·licitar un full 

d’autorització a la tutora de primària, emplenar-lo i retornar-li. Aquests germans de 

primària accediran de primària a infantil pel passadís intern que va d’un pati a l’altre. 

 

Infantil i primària. 

Els 10 minuts de marge que es dona a primària i 5 a infantil, per tancar les portes a les 

hores d’entrada a classe, no està pensat per a que es pugui arribar aquests minuts més 

tard de l’hora reglamentària; es dona per a que els/les acompanyants tinguin temps 

suficient per anar sortint del recinte escolar. 

Passats aquests minuts de l’hora d’entrada a les aules i de sortida de l’escola, es 

tancaran les portes i ja no es podrà entrar ( l’alumnat) ni sortir (el/l’acompanyant).  

Si l’alumnat entra a la classe durant aquests 10 minuts de  marge abans no es tanca la 

porta, li constarà com un retard i si es van produint amb certa freqüència, es tractarà amb 

els pares i, si cal, amb l’educadora. 

Entrades i sortides fora de l’horari reglamentari: 
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a) En el cas  que algun/a alumne/a, hagi d’entrar o sortir del centre, fora d’aquest 

horari, només podrà fer-ho per un motiu justificat i sempre que el/la seu/va tutor/a 

en tingui coneixement previ. 

b) Per a sortir, l’hauran de venir a buscar per la porta principal. El conserge, l’anirà a 

buscar a la seva classe. 

c) Per a entrar,  ho farà, també, per la porta principal i presentant un justificant ( si 

ve del metge o d’un estament oficial).  

d) Si el motiu del retard no té una raó de pes i es produït per una mala organització , 

no es podrà entrar a l’escola fins a l’hora de l’esbarjo ( entre 2/4 d’11 i les 11.)  

Puntualitat. 

La falta de puntualitat repercuteix negativament en l’ambient i el funcionament de la classe. 

Es deixarà constància en el full de registre d’assistència dels retard i les absències. La 

impuntualitat d’algun/a alumne/a, s’ha de tractar seriosament amb la família i si tot hi 

prendre acords amb ella es continua cometent la falta, es reconduirà a través de l’educadora 

social. El/la tutor/a li ho comunicarà a l’educadora i aquesta convocarà a la família per a 

tractar el tema. 

Alumnat que marxa sol de l’escola 

Per a que a un alumne/a se li permeti marxar sol/a cap a casa o acompanyat/da d’un/a 

germà/na més gran, el/la tutor/a haurà de disposar de l’autorització pertinent, signada pels 

seus tutors legals. 

Secció 3. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida 

del centre. 

Seguint les indicacions del Consell Escolar Municipal aprovades el 26 de maig de 2010, en 

cas de no venir ningú a recollir un alumne, el/la mestre/a contactarà amb la família per 

telèfon i esperarà a què el recullin, fent signar el registre de recollida tardana que hi ha a 

secretaria. Arribat el cas de no contactar amb ningú, transcorreguts 30 minuts des de l’hora 

de sortida telefonarà a la Policia Municipal per comunicar la situació. 

Als 45 minuts de l’hora de sortida la policia es presentarà al centre on farà un informe 

especificant les actuacions fetes per l’escola i tot seguit assumirà la custòdia de l’alumne en 

el centre (juntament amb el/la mestre/a amb qui hagi estat fins aquell moment) fins a poder 

lliurar-lo als pares o tutors legals. 

S’evitarà el transport en vehicles policials i fer la custòdia en comissaries en consideració de 

la protecció al menor. 

Secció 4. Visites dels pares. 
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Els pares no poden interferir en el normal desenvolupament de les activitats educatives en 

horari escolar. Les visites dels pares han d’estar concertades amb antelació amb el 

professorat.  

Secció 5. Activitats complementàries i extraescolars.  

Activitats complementàries. Són activitats complementàries aquelles que es fan en horari 

lectiu fora del recinte escolar o dins amb personal aliè al centre. No es faran sortides amb 

menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament un mestre, llevat 

d'aquelles en què el consell escolar pugui determinar altres condicions de manera 

fonamentada. Prioritàriament, tots els acompanyants de les sortides seran membres del 

claustre. 

L'escola valora positivament les sortides d'ampliació o complementació de la tasca docent. 

En les sortides, les relacions alumnes/professors-acompanyants seran les següents: 

Alumnat de parvulari. 

Sortida d’un dia: Cada 10 alumnes/1 adult 

Sortida amb nit fora: Cada 8 alumnes 1 adult 

Alumnat de cicle inicial i mitjà 

Sortida d’un dia: Cada 15 alumnes/1 adult 

Sortida amb nit fora: Cada 12 alumnes/1 adult 

Alumnat de cicle superior 

Sortida d’un dia: Cada 20 alumnes/1 adult 

Sortida amb nit fora: Cada 18 alumnes/1 adult 

 Excepcionalment el consell escolar, justificant-ho adequadament i valorant les 

implicacions de seguretat, podrà, per a una activitat concreta, acordar el canvi 

d’aquestes relacions. Sense aquest acord explícit i justificat per a una activitat 

concreta, s’haurà d’aplicar la relació establerta amb caràcter general. 

 Els grups en què hi participin alumnes amb necessitats educatives especials les 

relacions es conformaran d’acord amb les seves característiques. 

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

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

prèvia del/la director/a general del Departament d’Educació. 
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 A l'alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l'autorització escrita del 

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

sortir del centre. 

 Totes les activitats complementàries seran aprovades pel Consell Escolar. Aquelles 

que puguin sorgir de forma sobtada, seran aprovades pel director/a del centre, que 

ho comunicarà en el següent consell escolar. 

 En tots els casos serà preceptiu el full d’activitat complementària indicant logo del 

Departament amb el nom de l’escola, data, lloc, mitjà de transport... a fi i efecte que 

es pugui donar el permís corresponent. 

 Participació: Donat que totes les activitats complementàries estan lligades al 

currículum, la participació de l’alumnat en aquestes activitats és obligatòria. La 

participació a les activitats que tinguin cost econòmic estaran supeditades al seu 

pagament. 

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

justificació del motiu de la seva absència. 

 El tutor o tutora decidirà en cada cas, i un cop conegut el motiu de la no assistència 

del/dels seu/s alumne/s a les sortides, si és convenient que el nen o nena es quedi 

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

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

 Els fills/es de les famílies que tinguin deutes dels que fa referència als relacionats 

amb la compra de material curricular ( en concret dels 75 €) i no compleixin els 

acords de pagament que van fer al principi de curs amb el tutor corresponent, no 

podran participar en les activitats complementàries de pagament. 

Activitats extraescolars. Són activitats extraescolars aquelles que es fan en el recinte 

escolar o no però sempre fora de l’horari lectiu. Les activitats extraescolars les organitza 

l’AMIPA (directament o a través d’empreses especialitzades) anualment per als seus socis i 

han de ser aprovades pel Consell Escolar. Cap alumne podrà realitzar activitats 

extraescolars si te deutes amb l’AMIPA. És competència de l'entitat organitzadora de cada 

activitat vetllar per la bona organització de les activitats extraescolars, així com del bon ús i 

manteniment de les instal·lacions del centre. 

Els dies de puja, l’alumnat participant de les activitats extraescolars que habitualment es fan 

a l’exterior, podran ocupar les 4 primeres classes del passadís de baix de primària. 

Les activitats extraescolars d’anglès, ocuparan les aules d’anglès. Hi ha l’acord que no es 

pot tocar cap material; cada responsable d’aquestes activitats, té el seu material propi. Les 

mestres d’anglès supervisaran sempre que tot estigui en ordre i si no és així, es dirigiran a 

l’AMIPA a presentar les seves queixes. 
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Pel que fa a les complementàries de fora del municipi, se n’ha de fer: 

 1 per curs ( a excepció de P3, que es farà només si les tutores ho creuen molt 

adequat) 

 Colònies a final de cicle:  

o P5, 2n i 4t, una nit fora 

o  6è dues nits fora 

 

Secció 6. Festes a l’escola 

A l’escola es celebren les festes populars i tradicionals catalanes com a manera de conèixer 

i arrelar-se al medi geogràfic, històric i cultural per tal que permeti als alumnes gaudir d’un 

bon coneixement del país en què estudien i viuen.  

Parlat i decidit per consens a les reunions de cicle i en comissió pedagògica al setembre del 

2014-2015, s’ha acordat quines festes es treballaran a l’escola:  

1. La TARDOR 

2. Sta. Cecília 

3. Nadal. 

Nadal 

Assaigs dels concerts  

 En la mesura del possible, l’assaig d’infantil es farà dues setmanes 

abans del concert i hi assistirà l’alumnat de primària.  

 En la mesura del possible, l’assaig de primària es farà la setmana 

anterior al concert i hi assistirà l’alumnat d’infantil.  

 Un/a mestre/a s’encarregarà de muntar l’equip de so de l’escola per 

l’assaig. Aquest necessitarà temps per muntar-ho i s’organitzarà per 

tal de que el substitueixin si es dóna el cas. 

  

 

 

Concert. 

2 dies de concert:. Les dues tardes abans de les vacances 
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Nadales: 4t i 6è canten en anglès, 2n i 5è en castellà i la resta de nivells en català. 

Programa, invitació i felicitació per a totes les famílies a càrrec de l’alumnat de 5è. 

Trobada de tions, coincidint amb la Marató. Organitzat per l’AMIPA 

Pessebre. L’AMIPA prepara la infraestructura i l’alumnat hi posa les figures, mobiliari, natura 

i habitatges... Haurà d’estar muntat el dia de la Marató, coincidint amb la trobada de tions. 

“Fer  cagar el tió”. Des de P3 fins a 4t. A primària hi ha un protocol per a fer-lo cagar 

ANNEX PEL QUE FA ALS CONCERTS DE NADAL 

 Es faran dos dies abans d’acabar les classes del primer trimestre, a les 14:30 al 

gimnàs de l’escola. 

 La 1a actuació serà de l’alumnat de P3 fins a 1r. L’endemà de l’alumnat de 2n a 6è.  

 Cada grup-classe cantarà una nadala i la resta de grups amb els familiars d’aquests 

nivells seran els espectadors 

 L’alumnat es col·locarà assegut per ordre de més petits a més grans, a prop de 

l’escenari. 

 El Concert estarà sonoritzat per un especialista de so pagat per l’AMIPA. 

 L’alumnat de cicle superior traurà les cadires del menjador en acabar de dinar i les 

col·locarà al gimnàs. Els tutors d’aquest cicle i el coordinador de menjador en faran 

seguiment. 

 Es projectarà una presentació amb les imatges de les cançons. La mestra de 

música la prepararà i es designarà un encarregat que es preocuparà de preparar el 

projector i anar-les passant. 

 Dos nens/es de cada curs presentaran la nadala. Els prepararan conjuntament 

l’especialista de música i el/la tutor/a. 

 Per l’actuació, l’entrada a l’escenari es farà per la porta d’accés a l’esquerra 

d’aquest. 

 Per a l’actuació, l’alumnat  no es col·locarà en semicercle ( els dels laterals no es 

veuen bé). Es podrà col·locar a sobre d’una tarima, en dos fileres, de tal manera 

que tothom es vegi i ningú tapi a ningú. 

 L’alumnat anirà vestit amb roba d’arreglar. Les tutores faran arribar aquest missatge 

a les famílies.  

 En acabar l’actuació es baixarà per l’escaleta de l’esquerra i es tornarà al lloc on 

s’estava assegut. 

 Es tindrà present  que les cançons de Nadal no siguin anglesades. 
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 En acabar l’actuació dels nens els/les mestres cantaran una nadala triada i assajada 

per l’especialista de música. 

 S’ha de deixar passadís lliure al centre i als laterals dels gimnàs. Els familiars han 

d’estar situats a partir de la última filera d’alumnes. 

 Els familiars entraran per la porta del porxo del pati de les oliveres, a 2/4 de 3 en 

punt, quan l’alumnat ja sigui a les seves classes corresponents. 

 En acabar el Concert els pares sortiran primer i després marxaran els/les alumnes 

cap a les seves classes. Es demanarà als pares que tornin les cadires al menjador. 

Protocol per fer cagar el tió a primària 

 El tió d’infantil es farà cagar el penúltim dia de classe i el de primària  l’últim. Tots 

dos al matí. 

 Es començarà a les 9:00 del matí. 

 Les especialistes s’encarregaran de l’organització durant tot el matí ( música, EE i 

anglès). Per tan no hi haurà especialitat l’últim dia. 

 Dues mestres especialistes estaran sempre al vestíbul i s’encarregaran de col•locar 

els regals sota el tió, una altra estarà pendent d’ acompanyar als nens i nenes i 

l’altra anirà avisant a les classes abans d’anar al vestíbul per a què estiguin 

preparades. 

 Es tindrà en compte que cap nen no sortirà de la classe abans de que tots els 

companys de la classe anterior hagin entrat a la seva aula. 

 Cal recordar a les tutores que portin  les càmeres de fer fotos. 

Amic invisible.  

Cicle superior farà amic invisible 

La gran Nadala a la plaça Llibertat. Representarà l’escola l’alumnat de 4t de primària 

La Nadala a Canal Reus TV. Representarà a l’escola l’alumnat de 5è de primària 

DENIP ( dia escolar de la no violència i la Pau). Només a nivell curricular. Es farà exposició 

en diferents espais de l’escola d’allò que s’ha treballat. 

Carnaval. Sortida de dijous gras a Primària. Tallers a nivell de classe el divendres: 

Maquillatge, màscares... 

Dia de la Poesia.- S’ha de repassar les propostes que van sorgir el curs passat. 

La mona de pasqua. 
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Sant Jordi  

Comiat de 

Final de curs. 

 

Secció 7. Vigilància de l’esbarjo. 

El temps d’esbarjo és considerat com a part del procés d’ensenyament-aprenentatge i com 

a tal, serà tutelat per tot el professorat del centre, llevat de l’equip directiu que en aquest 

temps realitza tasques pròpies del seu càrrec. El centre disposa de patis, que constitueixen 

un espai docent per a l'esbarjo de l'alumnat, per a la docència de l'educació física, i per a 

altres activitats que requereixin un espai obert i gran. 

El responsable de la coordinació de l'ús d'aquest espai és directament el/la cap d’estudis, 

que vetllarà per tal que no es produeixin interferències entre usos alternatius. 

L'horari d'esbarjo serà: 

Educació infantil: Matins, de 10.30 h a 11 h. Diàriament hi hauran 3 docents per a tenir cura 

d’aquest espai i alumnat. Cada docent d’infantil, ho farà dos dies a la setmana. 

Educació Primària: Matins, de 10 h a 10:30 h. Diàriament hi haurà 5 docents. per a tenir cura 

d’aquest espai i alumnat.    

La ubicació de l'edifici de l'escola fa que quedin dues zones ben diferenciades per a 

l'esbarjo: 

La zona que hi ha a l’esquerra de l’edifici i que dona directament a les aules  és el destinat a 

l'alumnat d’infantil (de de P3, fins a P5)  i la zona que hi ha a la dreta de l’edifici  és per 

l'alumnat de primària (des de 1r fins a 6è). 

Si alguna persona a qui li toca fer-se càrrec de l’esbarjo no hi ha de ser per qüestions 

personals, es cuidarà de canviar el dia amb una altra persona. 

Si alguna persona no pot fer l’esbarjo perquè fa qualsevol altra tasca per l’escola: sortides, 

reunions fora de l’escola...no haurà de canviar-ho. Els cicles decidiran a inici de curs què es 

fa en aquests casos i tothom n’ha d’estar al corrent. 

Si a l’hora de l’esbarjo plovisqueja i un/a tutor/a decideix que igualment el seu grup sortirà al 

pati, serà ell/a qui els tutelarà i en cap cas els qui aquell dia tinguin la vigilància adjudicada. 

Secció 8. Tinença d’aparells mòbils i/o el seu ús. 

No es permet a l’alumnat la tinença de telèfons mòbils. Si un/a alumne/a té el consentiment 

dels seus pares o tutors legals per portar-lo a l’escola perquè considera que sortint de 
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l’escola el pot necessitar, aquest pare/mare o tutor/a haurà d’acreditar-ho en un document 

signat. Si aquest és el cas, el/la nen/a, en arribar a l’escola li haurà de lliurar al/ a la seu/va 

tutor/a que li custodiarà i a l’hora de sortir de l’escola, li retornarà.    

Secció 9 Tinença de joguines o qualsevol material personal 

Si un alumne/a decideix portar una joguina, cromos o qualsevol material personal que no 

s’hagi demanat a nivell de classe pel professorat per a alguna activitat programada, en serà 

l’únic responsable. INACABAT 

Secció 10. De les absències  

Secció 10.1 Del professorat.  

Es considera absència la no assistència a l’escola tant en l’horari lectiu com en el de 

permanència (exclusives, formació, etc.). 

Els mestres han de comunicar a la direcció, per escrit i amb antelació les seves absències i 

les hauran de recuperar segons la normativa vigent.  

Entre la resta de mestres s’han de cobrir les absències dels companys/es que falten al 

centre segons els següents criteris: 

Cada equip docent, és a dir, l’equip docent d’infantil i l’equip docent de primària es cobrirà 

les seves absències. Es procurarà que les persones que substitueixin a cada cicle hi siguin 

adscrites, o coneguin els nens. 

Secció 10.1.1 Substitucions puntuals les faran els/les mestres destinades a 

suport, E.E, desdoblaments i càrrec, en aquest ordre. 

No es substituiran les absències si en la classe en que es produeix hi ha dues persones, és 

a dir, les hores en les que hi ha suport perquè la classe ja està assistida. 

Secció 10.1.2 Substitucions de més d’un dia 

En el cas que algun grup classe de primària es quedi sense tutor/a, mentre arriba el/la 

substitut/a, serà un/a sol/a especialista sense tutoria qui anirà a aquella classe i farà les 

funcions de tutor/a. Tots/es els/les especialistes aniran cobrint aquestes baixes per rotació. 

Si la falta de més d’un dia de professorat tutor, es produeix a educació infantil, cobrirà 

aquesta tutoria la mestra de suport d’infantil. Si hi ha dues baixes alhora, la 2a la cobrirà 

un/a especialista, seguint la roda d’especialista, encara que procurant que sigui qui més 

conegui l’alumnat. 

 

Secció 11  Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat. 
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L'assistència de l'alumnat al centre és obligatòria. Els pares han de justificar les absències 

dels seus fills especificant el motiu i la durada de l’absència. El/la tutor/a ha d’estar 

informat/da sigui de paraula o a través de l’agenda de les absències i el seu motiu.  

Full d’assistència. Mensualment, des de secretaria es farà arribar a cada tutor/a un full 

d’assistència amb el llistat de l’alumnat de cada grup-classe. Diàriament s’hi ha de deixar 

constància de l’alumnat no assistent. Si no ve en tot el dia es marcarà la casella amb una 

creu; si falla una fracció del dia amb un guionet. A final de mes cada tutor/a ha de retornar el 

full a secretaria. En la última casella de cada alumne/a, el tutor/a posarà un asterisc quan el 

motiu de l’absentisme no sigui justificat degudament amb arguments de pes, que exclouen 

la impossibilitat de la família de portar-los a l’escola.  

Cada final de mes, des de secretaria s’informa telemàticament a l’educadora social i a 

l’ajuntament de l’absentisme no justificat. 

El/la mestre/a tutor/a farà constar les absències justificades i no justificades en els informes 

trimestrals. 

Quan un/a alumne/a deixa d’assistir per un període superior a 2 mesos, se’l donarà de 

baixa, tret que la família parli amb direcció i acordin algun altre protocol. 

 

En cas que el mestre-tutor detecti alumnes amb absències repetides, els pares dels quals 

no justifiquin les faltes, o que fins i tot comunicant-les les absències afectin el rendiment 

acadèmic del nen o nena, passarà petició a l’educadora social del centre per a estudiar el 

cas i intervenir-hi oficialment. 

Faltes justificades i no 

justificades. totes 
Secció 11. Utilització de recursos materials. Beques i ajuts 

Secció 12. Admissió d’alumnes malalts i dels accidents 

L’ alumne/a que pateixi una malaltia susceptible d’encomanar-se, no pot assistir a l’escola 

fins a la seva total recuperació. 

Si a l’escola es detecta que un/a nen/a no es troba bé o pateix alguna malaltia infecciosa 

s’avisarà a la família per a que el vinguin a buscar. 

És obligació dels pares informar a l’escola de les malalties (cròniques o no) que tinguin els 

nens. 
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El personal del col·legi no administrarà cap tipus de medicament excepte en el cas de 

malalties cròniques (asma...) o altres casos particulars, sempre que hi hagi la prescripció 

mèdica i l’autorització de la família conforme el personal del centre li pot donar la medicina. 

En cas de petits accidents, s’avisarà a la família per telèfon perquè acompanyi al nen/a a 

urgències.  

Secció 13. Seguretat i higiene. 

Incidents i accidents. 

El/La mestre/a o la persona responsable que es trobi dirigint o vigilant una activitat escolar, 

extraescolar o complementària en la qual tingui lloc un accident, haurà d'atendre la situació 

produïda amb els mitjans de què pugui disposar, actuant en tot moment amb la diligència 

deguda, conforme al que estableix la normativa vigent. El/La mestre/a avisarà amb la major 

brevetat possible a la direcció o a la cap d’estudis i aquest/a, si s’escau, a la família. També 

es prendran les mesures adients - si escau - per tal que tots els alumnes romanguin atesos. 

El/la director/a del centre avisarà, tan aviat com sigui possible, el/la director/a general del 

Departament d’Educació, a fi que l'òrgan competent pugui prendre les mesures adients de 

protecció de l'alumne accidentat, si escau, i assabenti el pares, la mare o els tutors, o 

terceres persones perjudicades, sobre els fets ocorreguts i el procediment establert per 

reclamar en via administrativa. 

Seguretat: 

La direcció, juntament amb el/la coordinador/a de riscos laborals, vetllaran per la seguretat 

del recinte i les instal·lacions escolars, tenint cura en considerar els elements de seguretat 

de què ha d'estar proveït el centre. 

La direcció tindrà cura, si és possible, que la realització d'obres i tasques de manteniment, 

reparació i conservació no interfereixi la normal activitat del centre o bé es programi una 

distribució diferent de les activitats, de manera tal que resultin al màxim d'independents 

possible en els espais i/o temps. 

L’escola disposa del pla d’emergència i evacuacions com un reglament específic per a 

aquests supòsits. Aquestes normes es donaran a conèixer a l'inici de cada curs, a l'alumnat, 

al professorat i a la resta de personal. 

Es realitzarà, com a mínim, un simulacre d'evacuació al curs. La valoració de la realització 

dels simulacres s'incorporarà al pla d’emergència i es remetrà a la delegació territorial del 

Departament d’Educació. Els resultats d'aquestes valoracions seran tinguts en compte per a 

la millora i actualització del pla d'emergències i evacuacions. 

Higiene: 
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A partir de 2n de primària, després de l’activitat d’Educació física, tot l’alumnat de l’escola es 

dutxarà, sense que ningú quedi fora de complir aquesta normativa aprovada en Consell 

escolar, tret que ho justifiqui medicament amb un certificat, en el qual consti el motiu pel 

qual no es pot dutxar. 

És exigible/imprescindible una bona higiene de les persones que comparteixen el mateix 

espai, en aquest cas l’escola. Amb aquesta finalitat, les famílies són responsables de la 

higiene de llurs fills, tant personal com de la roba que porten. Els tutors vetllaran per 

assegurar aquest aspecte en els seus alumnes, actuant de la manera més convenient per 

facilitar la integració de tots els alumnes i la cohesió del grup. Si el/la tutor/a després 

d’haver-ho parlat amb la família no obté resultats positius, n’informarà a l’educadora social i 

aquesta citarà la família per a abordar el tema. 

Quan detectem la presència de paràsits en algun/a alumne/a, es passarà circular a totes 

les famílies dels alumnes que comparteixen espais amb els portadors dels paràsits. A més, 

s’informarà a les famílies dels portadors i se’ls comunicarà que han de romandre a casa fins 

la total eliminació de polls i llémenes. Aquesta circumstància l’ha de comprovar el personal 

del centre (tutor/a o professorat especialista que treballa amb l’alumne/a) davant dels pares, 

quan el nen es vol reincorporar a l’activitat normal de l’aula. 

Secció 14. Consideracions sobre el vestit. 

La roba que vesteixin els alumnes ha de ser adient a l’activitat que s’ha de realitzar a 

l’escola. 

No es permetran indumentàries inadequades o que impossibilitin la realització de totes les 

activitats curriculars, la comunicació interpersonal, la identificació personal, la seguretat 

personal o la dels altres. 

En cap cas es permetrà l'accés  dins del recinte escolar (pati i edifici de l'escola) de 

persones amb la cara coberta o qualsevol altra indumentària que dificulti la seva 

identificació. Amb això es vol garantir  el principi general de seguretat que ha de preservar 

tota la comunitat escolar. 

Secció 15. Ús del centre- (Decret 102/2010 Art. 53 i 54)  

 

Capítol 4. Llicències i permisos del personal docent 

Secció 1. Llicències 

Les llicències estan regulades en l’article 95 del Text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (Decret legislatiu 1/1997, de 
31 d’octubre, DOGC núm. 2509, annex, de 3.11.1997). Es concedeixen per les causes 
següents: 

http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio%20Publica/Documents/Normativa/Arxius/decleg1-97.pdf
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 Per cursar estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball, 
sempre que hi hagi un informe favorable del director/a del centre. 

 Per a assumptes propis, sense retribució, la durada acumulada dels quals no pot 
excedir en cap cas els sis mesos cada dos anys. Cal la conformitat del director/a del 
centre. 

 Per malaltia. 

 Per exercir funcions sindicals.   

Les llicències les concedeix el director o directora dels serveis territorials i, a la ciutat de 

Barcelona, l'òrgan competent del Consorci d'Educació. 

A fi d’agilitar la tramitació de les llicències per malaltia, el director o directora del centre 

vetllarà perquè les comunicacions de baixa, confirmació i, si escau, alta mèdica siguin 

trameses als serveis territorials i, a la ciutat de Barcelona, al Consorci d’Educació, amb la 

màxima urgència. A aquests efectes, el director o directora del centre comunicarà per correu 

electrònic o per fax la reincorporació dels professors al centre el mateix dia de la seva 

incorporació. Cal que tots aquests comunicats estiguin degudament emplenats en tots els 

seus apartats. 

Totes les comunicacions de baixes per malaltia, infantament, accident o risc durant 

l’embaràs han de contenir necessàriament el nom complet, el NIF i el telèfon de la persona, 

així com la durada prevista de la baixa i distinció entre si és motivada per malaltia comuna, 

part, accident, etc. En el cas dels treballadors adscrits al règim de MUFACE, en les 

comunicacions de baixa també hi ha de constar si es tracta d’un accident laboral o d’un 

accident no laboral. 

Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la seva situació de baixa, n’avisarà a la 

direcció del centre on està adscrit. Sens perjudici d’això, els comunicats s’han de presentar 

a la direcció del centre, com a molt tard, l’endemà de la seva expedició. 

També el personal funcionari adscrit a MUFACE que estigui acollit a l’assistència sanitària 

de la Seguretat Social ha de presentar els comprovants de baixa i alta mèdica en els 

impresos de MUFACE, signats pel metge corresponent de la Seguretat Social. 

Les llicències per malaltia del personal funcionari adscrit a MUFACE poden ser revisades 

d’acord amb la Resolució de 16 d’abril de 2009 de la Secretaria General del Departament 

d’Educació, per la qual s’aproven les Instruccions per a l’aplicació d’un programa específic 

de revisions i avaluacions de les incapacitats per contingències comunes del personal 

funcionari del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que pertany al règim 

especial de la Seguretat Social i a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat 

(MUFACE). 

Les situacions de baixa per incapacitat temporal del personal adscrit al règim general de la 

Seguretat Social poden ser revisades d’acord amb el programa específic de revisions i 

avaluació de les incapacitats per contingències comunes dels empleats i empleades públics 

de la Generalitat de Catalunya. Aquest programa està regulat per la Instrucció 1/2004, de 18 

d’octubre, del director general de la Funció Pública. 

http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio%20Publica/Documents/Normativa/Arxius/inst_1_2004.pdf
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Secció 2. Permisos 

Els permisos es concedeixen per les causes següents: 

a. El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un 

permís de cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de 

naixement o a l’arribada del menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas 

d’adopció o acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada 

del permís s’amplia a deu dies si es tracta de dos fills i a quinze dies si en són tres o 

més.  

 

b. Per trasllat de domicili sense canvi de localitat, un dia; amb canvi, fins a quatre dies. 

 

c. Per assistir a exàmens finals en centres oficials, un dia, i per a altres proves 

definitives d’avaluació, alliberadores de matèria, en els centres esmentats, el temps 

indispensable per fer-les. 

 

d. Per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal (la causa ha 

de justificar-se per escrit i el temps de permís serà l’indispensable per al compliment 

del deure). A aquest efecte es considerarà com a deure inexcusable aquell que el 

seu incompliment pot fer incórrer en responsabilitat, no pot ésser portat a terme 

mitjançant representant i el seu compliment ve determinat per una norma legal o 

decisió administrativa o judicial. Concepte de deure inexcusable: 

 
 Proves selectives i concursos convocats per l’Administració de la Generalitat 

de Catalunya. 

 Exercici d’un càrrec electe d’una corporació local ( art. 75.4 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril). 

 Altres que puguin donar lloc a responsabilitat civil, penal, administrativa o 

disciplinària, en cas d’incompliment. 

 Funcions en eleccions públiques ( tot el dia de votació i reducció de 5 hores 

en la jornada següent: president, vocal, interventor o apoderat). 

e. Per raó de matrimoni d’un familiar fins al segon grau d’afinitat o consanguinitat, un 

dia. Aquest permís és ampliable a dos dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya. 

  

f. Per a exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, durant el temps 

necessari per dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la 

necessitat de fer-ho dins la jornada laboral. Les parelles que opten per l’adopció o 

l’acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a absentar-se del lloc de treball per 
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dur a terme els tràmits administratius requerits per l’administració competent fets a 

Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s’han de fer 

dins la jornada laboral. 

  

g. Per assistir a activitats de formació del Departament d’Educació, quan així ho 

disposi la direcció dels serveis territorials i, a la ciutat de Barcelona, l’òrgan 

competent del Consorci d’Educació. Això inclou la possibilitat d’assistència a 

jornades de formació durant un matí dins l’horari lectiu. 

 

h. Els funcionaris amb fills discapacitats poden gaudir conjuntament d’un permís 

retribuït per assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats 

psicopedagògiques amb el centre d’educació especial o d’atenció precoç on rebi 

tractament el fill o filla, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en 

l’àmbit sanitari. Així mateix, el funcionari pot gaudir de dues hores de flexibilitat 

horària diària que li permeti conciliar els horaris del centre d’educació especial, o 

altres centres on el fill o filla discapacitat rebi atenció, amb els horaris del propi lloc 

de treball, tenint en compte la situació del domicili familiar i el marc horari del centre. 

 

i. Per la mort, l’accident, la malaltia greu o l’hospitalització d’un familiar fins al segon 

grau de consanguinitat o afinitat, dos dies laborables si l’esdeveniment es produeix 

al mateix municipi i fins a quatre dies si és en un municipi diferent del municipi del 

lloc de treball. Excepcionalment, i per motius degudament justificats, es pot ampliar 

el permís fins a sis dies laborables. 

 

j. Per matrimoni, o per inici de convivència, en el cas de les unions estables de 

parella, quinze dies naturals consecutius. Els cònjuges o convivents en poden 

gaudir dins el termini d’un any a comptar de la data del casament o de l’inici de la 

convivència. 

  

k. Per maternitat, adopció o acolliment, setze setmanes ininterrompudes, que són 

ampliables, en els casos de part, acolliment o adopció múltiple, a dues setmanes 

més per cada fill o filla a partir del segon i en pot gaudir qualsevol dels dos 

progenitors. El permís per adopció o acolliment s’ampliarà en dues setmanes més 

en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit. Si es tracta d’una adopció 

internacional, el permís pot començar fins a sis setmanes abans.  

l. Els funcionaris amb un fill o filla de menys de nou mesos tenen dret a un permís per 

lactància d’una hora diària d’absència del treball, la qual es pot dividir en dues 

fraccions de trenta minuts, d’acord amb el que estableix l’article 14 de la Llei 8/2006, 

http://www.gencat.cat/diari/4675/06185182.htm
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de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del 

personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. En els casos de 

part, adopció o acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries, les quals es 

poden dividir en dues fraccions d’una hora. El període del permís s’inicia un cop finit 

el permís per maternitat i té una durada màxima de vint setmanes. A petició de 

l’interessat o interessada, les hores del permís de lactància es poden compactar per 

gaudir-ne en jornades senceres de treball, de setze dies consecutius, sense alterar 

el moment d’inici del període de permís i tenint  en compte les necessitats del 

servei. 

 

  

m. El progenitor o progenitora, sens perjudici del dret al permís per maternitat, té dret a 

un permís de paternitat de quatre setmanes consecutives des del finiment del 

permís per naixement del fill, des de la resolució judicial per la qual es constitueix 

l’adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, i fins que 

finalitza el permís per maternitat, o també immediatament després del finament 

d’aquest permís. El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la 

guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació 

del de maternitat. 

  

n. En el cas de naixement d’un fill o filla prematur o que hagi de ser hospitalitzat a 

continuació del part, s’atorga un permís equivalent al temps d’hospitalització fins a 

un màxim de tretze setmanes. Aquest permís s’inicia a partir del finament del permís 

de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, a l’adopció o a l’acolliment. 

Si el període del permís de maternitat, de paternitat o d’atenció de fills prematurs 

coincideix totalment o parcialment amb el període de vacances, la persona afectada 

gaudeix de les vacances un cop finit el permís. El còmput de les vacances s’inicia 

l’endemà de la data de finament del permís.  

o. Es poden concedir permisos sense retribució per atendre un familiar fins al segon 

grau de consanguinitat o afinitat per un període mínim de deu dies i màxim de tres 

mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més. Aquest permís és 

incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al 

finiment del permís. 

  

p. Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, 

s’hagin d’absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d’assistència es 

considerin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o 

de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, 

d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o 
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assistència social. 

  

q. Permisos de flexibilitat horària recuperable: els directors o directores dels centres 

educatius públics poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un 

mínim d’una hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques del cònjuge i 

dels ascendents i descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a 

reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. El temps d’absència l’ha 

de recuperar la persona afectada en el termini d’un mes a partir del dia que gaudeix 

del permís. En el cas que aquests permisos hagin de ser periòdics, caldrà ajustar 

l’horari setmanal del personal docent que en gaudeixi, tenint en compte les 

necessitats de la prestació del servei educatiu.  

r. En els casos d’adopció o acolliment internacional, si és necessari el desplaçament 

previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, es té dret a un permís de fins a 

dos mesos de durada, que es pot gaudir de manera fraccionada, i durant aquest 

període es perceben exclusivament les retribucions bàsiques. 

Els permisos regulats en els punts a), b), c), d), e), f), g), h), i), p), q) els concedeix el 

director o directora del centre. S’han de sol·licitar prèviament en els casos b), c), d), e), f), 

g). En cas que el deure de caràcter personal esmentat en el punt d) pugui entendre’s com 

de força major, sense possibilitat de ser sol·licitat prèviament, el director o directora podrà 

qualificar-lo com a tal, ateses les raons que, amb posterioritat, es presentin per escrit. En 

aquest cas, correspon a la direcció del centre apreciar el caràcter justificat de l’absència, 

atenent la singularitat o reiteració de la situació produïda i les altres circumstàncies que 

consideri oportú de tenir en compte. 

La resta de permisos (j, k, l, m, n, o, r) els concedeix el director o directora territorial i, a la 

ciutat de Barcelona, l’òrgan competent del Consorci d’Educació. 

Els permisos de fins a nou dies l’any —previstos en el punt segon de l’article 96 del Text 

únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre—, i els dies de lliure disposició establerts a la 

Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 89, de 13.4.2007) 

dels funcionaris docents es consideren inclosos en els períodes de vacances escolars 

intercalats en el curs en els quals no s’exigeix la seva presència al centre, ja que durant el 

període lectiu no es pot garantir que “la mateixa unitat orgànica on es presten els serveis 

assumirà sense dany per a terceres persones o per a la mateixa organització les tasques 

del funcionari o funcionària al qual es concedeix el permís”, condició a la qual la Llei 

subordina la concessió del permís. 

Les vacances anuals es fan durant el mes d’agost. Les vacances anuals retribuïdes per 

cada any complet de servei són de 22 dies hàbils de durada, o la part proporcional que 

correspongui quan el temps realment treballat sigui inferior a l’any. En aquest cas els 

dissabtes no tenen la consideració de dies hàbils. Els dies addicionals de vacances que 

preveu el punt 11.2 de l’Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit 

http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio%20Publica/Documents/Normativa/Arxius/decleg1-97.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/16/pdfs/A02091-02119.pdf
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d’aplicació de la Mesa General de Catalunya per als anys 2005-2008 (publicat per Resolució 

TRI/3345/2005, de 15 de novembre, DOGC núm. 4517, de 24.11.2005), s’aplicaran en 

l’àmbit docent durant els dies del mes de juliol en els quals no s’exigeixi la presència del 

professorat en els centres, llevat de situacions específiques. 

 

 

 

Capítol 5. De les queixes i reclamacions. (Instruccions d’inici de curs) 

Secció 1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin 

l’exercici professional del personal del centre. 

Quan els pares estiguin en desacord amb l’actuació del personal del centre, cal que en 

primer lloc parlin amb el/la mestre/a amb qui tinguin la discrepància. En cas de no trobar 

punts d’acord, cal parlar amb el tutor/a i en darrer terme si és necessari, amb la direcció del 

centre. 

De qualsevol reunió pel que fa a queixes, s’haurà de deixar registre escrit amb 

l’especificació dels acords presos. 

Si tot i així no s’està d’acord i es vol presentar una queixa formal, cal fer un escrit de queixa 

adreçat a la direcció que ha de contenir la identificació de la persona o persones que el 

presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i, sempre que sigui possible, les 

dades, documents o altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es 

fa referència. 

La resposta a les queixes s’ha de donar amb la màxima celeritat possible evitant 

sobrepassar el termini d’una setmana. 

Secció 2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs. 

Els pares i mares poden discrepar amb el/la mestre/a corresponent respecte a les 

qualificacions obtingudes pels seus fills. 

En cas de no coincidir amb la resolució final que el mestre/a hagi pres, poden presentar 

al·legacions escrites. Els escrits de queixa sobre les qualificacions obtingudes pels alumnes 

ha d’adreçar-se a la direcció del centre i han de contenir la identificació de la persona o 

persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i les dades i/o 

documents en les que es basa la queixa. 

Secció 3. Impugnació de decisions del òrgans i personal del centre. 

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/4517/05321028.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/4517/05321028.pdf
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Els escrits d’impugnació de les decisions preses pel personal del centre, s’hauran de dirigir 

a la direcció amb les dades descrites a la secció 1. 

Els escrits d’impugnació de les decisions preses per la direcció, es dirigiran al director dels 

SSTT o a inspecció.  

Capítol 5. Serveis escolars. 

Secció 1. Servei de menjador. 

El centre disposa de menjador escolar, que s'organitza d'acord al que disposa el Decret 

160/1996, de 14 de maig, i seguint el preceptiu pla de menjador escolar que l’empresa 

responsable elabora a l'efecte. Aquest pla seguirà criteris alimentaris i educatius, i inclourà 

tant l'organització dels àpats com el desenvolupament d'activitats educatives de lleure per 

part de l'alumnat. 

El funcionament i gestió del menjador escolar és responsabilitat de l’AMIPA. 

El funcionament del menjador escolar segueix les directrius del consell escolar del centre i 

sota el control i supervisió de la comissió de menjador del Consell Escolar. El document “Pla 

de funcionament del menjador” recull l’organització concreta de grups, horaris, espais 

disponibles, etc. del centre. 

Pel que fa a l'alumnat, aquest es regirà per les normes generals del centre establertes en 

aquestes NOFC. 

L’horari de menjador ocupa la franja interlectiva de migdia, temps en què l'alumnat està sota 

la responsabilitat de l'equip de monitores que l’AMIPA gestiona. 

És responsabilitat de l’empresa adjudicatària vetllar pel manteniment, conservació i 

reparació si s’escau, dels materials del centre que es puguin malmetre pel seu ús en horari 

de menjador.  

Capítol 6. Gestió econòmica. 

El/la secretària de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre, amb el vist-

i-plau de la directora (elaboració pressupost, seguiment del mateix, pagaments, 

liquidació...), amb el programa de gestió SAGA. De totes les entrades i sortides n’hi ha 

constància. 

Essent una escola que no utilitza llibres de text per a treballar els continguts curriculars, els 

materials didàctics que s’utilitzen es compren amb els ingressos que, per cada alumne, fan 

les famílies. Els/les tutors/es de cada família, ingressen 75 per nen/a anuals. S’ingressen en 

un número de compte els de primària i en un altre els d’infantil. 
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Del total dels 80 €, els/les tutors/es compten amb 40€ x nen/a, de la seva classe, que hagi 

pagat, i amb aquests diners han de dotar la classe del matèria que necessitin: jocs, llibres 

de lectura...etc.; la resta (35€) es queda al compte de primària o infantil respectivament per 

a cobrir despeses generals dels cicles.  

De tot tipus de material que es vagi comprant i que es pagui amb els 40 € de les aportacions 

fetes per les famílies, se’n presentaran les factures a l’encarregada del cicle corresponen, 

havent-n’hi una per educació infantil i una per educació primària. La resta de factures es 

presentaran a la secretària de l’equip directiu. 

Els especialistes, si consideren que s’ha de dotar de material els seus espais, presentaran 

projecte i pressupost a la secretària de l’equip directiu, que ho presentarà a l’equip directiu i 

aquest decidirà d’on poden sortir els diners en funció del fons que hi hagi; si no és possible 

realitzar aquesta despesa, la petició quedarà com a prioritària per l’inici del curs següent. 

Els diners que cada nivell no s’hagi  gastat,  no s’acumularan als ingressos del mateix nivell 

pel curs següent; quedaran per despeses generals. 

Tot l’alumnat disposarà en igualtat de condicions del material fungible i didàctic, malgrat les 

seves famílies no hagin efectuat l’ingrés obligatori del 75 € aprovat en consell escolar. 

 

Capítol 7. Gestió acadèmica i administrativa. 

Secció 1. De la documentació acadèmica. 

El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a la documentació de 

l'alumnat, que compren la documentació acadèmica i la de gestió, de l'arxiu individual i 

relativa als grups d'alumnes. 

A secretaria hi ha un arxivador per cada grup classe on es guarda la documentació dels 

alumnes. Cada alumne disposa d’un porta foli on es guarda la seva documentació personal: 

Primària: Fitxa dades bàsiques, informe final de curs o informe final de cicle, mesures 

d’adaptació curricular i informes EAP si es el cas, autorització pàgina web, documents 

judicials si es el cas, informes mèdic si és el cas. En el cas d’alumnes vinguts d’un altre 

centre també hi ha la documentació enviada per l’altre centre (informe personal de trasllat i 

historial acadèmic). 

Les notes de cada trimestre es guarden en format PDF per si es necessiten les dades en 

algun moment. 

Infantil: fitxa dades bàsiques, resum escolarització individual, informe global individual de 

final d’etapa. 
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Qualsevol mestre pot consultar la documentació del seu alumnat, sense treure-la de les 

dependències d’administració. 

A nivell intern, el professorat de l'escola haurà de fer dos tipus de programacions: 

a) Temporització de cada assignatura. 

Han de constar-hi les unitats didàctiques que es treballaran, distribuïdes per mesos i 

setmanes, per tal de tenir una visió global de la matèria. 

S'ha de presentar al cap d'estudis a principi de curs. 

b) Programació setmanal o quinzenal. 

Aquesta programació, més concreta i específica, situarà les activitats que es fan dia a dia a 

classe. Cal que les activitats siguin coordinades per ambdós grups del mateix nivell, i que 

estiguin en un lloc ben visible de l’aula: penjades al suro o al quadern de programacions, 

sobre la taula. 

Amb aquesta programació s'assegura que si una persona falta, qualsevol altra pugui 

desenvolupar la classe sense trencar el ritme del grup. 

Secció 2. De la documentació administrativa. 

L'activitat administrativa es formalitza en arxius, registres i documents tècnics. El centre 

disposarà de tots els llibres de registre preceptius degudament habilitats i 

diligenciats.(registre d’entrada i sortida de correspondència, matrícula d’alumnes, dels 

historials acadèmics dels alumnes, registre de certificacions, llibre d’absències i permisos 

del professorat, llibre d’actes de claustre, llibre d’actes del consell escolar, llibres de 

comptabilitat, pressupost del centre i justificació anual despeses amb les corresponents 

actes d’aprovació del consell escolar, inventari... 

El centre disposarà d'un arxiu actiu: documentació activa del centre que s’utilitza per a la 

realització de les seves tasques ordinàries. Aquesta s’ha de custodiar un màxim de 5 anys, 

excepte aquells que puguin generar certificacions posteriors (per exemple dades anuals). La 

documentació de gestió econòmica s’ha de custodiar un mínim de 6 anys. 

L’arxiu històric (tots els llibres-registre, actes i títols) i els historials acadèmics mentre no 

siguin lliurats al titular o enviats a un altre centre per canvi en l’escolarització, s’han de 

conservar permanentment. 

Les actes dels òrgans col·legiats fets amb mitjans informàtics s’enquadernaran, assegurant 

la numeració de pàgines, amb la diligència d’obertura i certificació final de tancament on 

consten les actes que conté el llibre, degudament signat pel director/a i el secretari/a. 

Secció 2. Altra documentació. 
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El centre recollirà la documentació referent a l’activitat i col·laboració amb altres sectors de 

la comunitat educativa i serveis escolars (coordinació amb altres centres educatius 

,menjador, serveis socials, etc.) 

Secció 3. Altres.  

Capítol 8. Del personal d'administració i serveis i de suport socioeducatiu del centre. 

El personal d'administració i serveis i de suport socioeducatiu (professionals que 

degudament contractats per les institucions, entitats, associacions o empreses 

corresponents prestin servei en el centre i/o professionals externs que en el 

desenvolupament de les seves funcions portin a terme tasques en el si del centre) té el 

deure de respectar les normes del centre contingudes en aquest document, així com altres 

normes de rang superior que resultin d'aplicació en cada cas concret. 

Tanmateix, aquest personal té el deure de reserva respecte de la informació a què tingui 

accés per raó del seu càrrec. 

Secció 1. Personal d’administració i serveis 

A. Personal d’administració i serveis dels centres educatius. Funcions. Jornada i 

horari 

A.1. Personal auxiliar d’administració ( o administratiu) 

 Correspon al personal auxiliar d’administració: 

 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 ajuds, certificacions, diligències... 

 La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre 

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. 



 

 76 

 Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal ( 

baixes, permisos...) 

 Realització de comandes de material, comprovació d’albarans..., d’acord amb 

l’encàrrec rebut per la direcció o 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...) 

Jornada i horari. 

La jornada de treball i l’horari del personal auxiliar d’administració  és la que estableix el 

decret 295/2006, de 18 de juliol sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari 

al servei de l’administració de la Generalitat ( DOGC núm.4681, de 21.7.2006), sense 

perjudici de les adaptacions que, per necessitats dels centres i d’acord amb la seva 

activitat, calgui fer per garantir-ne el funcionament adequat. En la determinació dels 

horaris, que seran autoritzats pels serveis territorials , s’hi han de tenir en compte els 

objectius de millora i ampliació de l’horari d’atenció al públic, així com l’optimització de 

la disponibilitat del temps de personal. 

En règim de jornada parcial ( mitja jornada), aquesta és de 18 hores i 45 minuts en 

jornada ordinària i de 17 hores i 30 minuts en període d’estiu ( entre l’1 de juny i el 30 

de setembre, ambdós inclosos) 

Durant els períodes compresos entre el 15 de desembre i el 10 de gener, ambdós 

inclosos, i durant la setmana Santa, la jornada ordinària de treball setmanal serà 

equivalent a multiplicar el nombre de dies laborables d’aquests períodes per 7 hores 

diàries. 

Es podrà compatibilitzar, prèvia autorització, el desenvolupament de dos llocs de treball 

de mitja jornada del cos auxiliar administratiu en dos centres educatius; en aquest 

supòsit la jornada laboral és establerta per al personal que fa la jornada completa. La 

determinació de l’horari a realitzar pel personal requerirà l’acord de la direcció dels 

centres implicats i, en cas de discrepància, dirimiran els serveis territorials . La 

tramitació de la documentació per a l’autorització de la compatibilitat dels dos llocs de 

treball la farà el centre que tingui un nombre més elevat d’alumnes, llevat que hi hagi 

acord en un altre sentit. Amb tot, cada director/a actuarà com a cap de personal durant 

el temps que el personal romangui en el seu centre. 

B. Professionals d’atenció educativa dels centres educatius 
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B.1. Personal auxiliar d’educació especial 

Correspon als auxiliars d’educació especial, en el marc del que estableix la disposició 

addicional onzena.3 de la llei d’educació 

a) Funcions 

 Ajudar l’alumnat amb necessitats educatives especials en els seus 

desplaçaments per l’aula i pel centre en general, i fora del centre, si cal, amb el 

seu mitjà de mobilitat ( cadira de rodes, caminadors, bastons...) 

 Ajudar l’alumnat en aspectes de la seva autonomia personal ( higiene, 

alimentació...) a fi de garantir que puguin participar en totes les activitats. 

 Fer els tractaments específics dels alumnes en el centre educatiu. 

b) Jornada de treball i horari 

La jornada del personal auxiliar d’educació especial depèn cada curs del que el 

Departament concedeix. L’horari s’adaptarà a les necessitats d’atenció dels 

alumnes i a l’horari de funcionament del centre. 

  

 B.2. Personal tècnic especialista en educació infantil 

a) Funcions 

El tècnics i tècniques en educació infantil col·laboren amb els mestres tutors del primer 

curs del segon cicle de l’educació infantil en el procés educatiu de l’alumnat, 

principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les 

necessitats bàsiques dels infants. 

Correspon al tècnic o tècnica en educació infantil: 

Participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 

aprenentatge: organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al 

desenvolupament de les sessions. 

Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 

aprenentatge d’hàbits d’autonomia de l’alumnat. 

Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor/a. 

Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. 

Participar en processos d’observació dels infants. 
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Els tècnics especialistes en educació infantil han de participar en les reunions del cicle i 

de nivell i en les activitats de formació que es realitzin relacionades amb les seves 

funcions i poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre en presència del 

tutor/a. 

Així mateix, poden participar en les reunions del claustre, amb veu i sense vot, i ser 

electors i elegibles de personal d’administració i serveis al consell escolar del centre. 

 
b) Jornada i horari 

La jornada ordinària és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que es desenvoluparan 

entre les 8 i les 18 hores, amb la distribució següent: 

25 hores d’atenció directa a l’alumnat. 

5 hores de participació en les activitats no lectives del centre: reunions de cicle, de 

nivell i de claustre, entrevistes amb les famílies, elaboració de materials… 

5 hores de col·laboració en l’acollida de l’alumnat d’educació infantil a l’inici i a la 

finalització de la jornada escolar o en la realització de tasques socioeducatives 

relacionades amb els hàbits i actituds personals en el temps de migdia. 

2 hores i 30 minuts de preparació de material i participació en activitats de formació 

externa, que no han de ser realitzades necessàriament al centre. 

Correspon al director/a del centre, escoltats els implicats i en funció del pla de treball, 

determinar la distribució horària d’aquests professionals. El pla de treball dels tècnics 

especialistes en educació infantil ha de formar part de la programació general anual 

dels centres. 

Capítol 9. Altres 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera. Interpretació del reglament 

1. Es faculta el/la director/a per a la interpretació de les NOFC. 

Segona. Modificacions 

1. Aquestes NOFC són susceptibles de ser modificades per les causes següents: 

> perquè no s'ajusti a la normativa de rang superior, 

> per l'avaluació que en faci el consell escolar, perquè concorren noves circumstàncies a 

considerar o nous àmbits que s'hagin de regular. 
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2. El consell escolar ha d'aprovar per majoria les modificacions de les NOFC. 

3. Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els òrgans de 

coordinació i les associacions de pares i mares. 

Tercera. Publicitat 

1. Les NOFC es difondran a tots els membres de la comunitat educativa a través dels seus 

representants en el Consell Escolar (web, blogs, revista...). Se’n lliurarà un exemplar 

complet a l’AMPA 

2. S'explicaran els punts més rellevants d'aquestes NOFC a l'alumnat, en el decurs de la 

normal activitat acadèmica, segons les respectives edats. A l’agenda de l’alumnat hi haurà 

un resum del reglament que en faciliti la comprensió. 

3. Totes les modificacions que s'introdueixin tindran el mateix procés de difusió que s'ha 

descrit anteriorment. 

Quarta. Entrada en vigor 

Aquestes NOFC s’aplicaran en el moment que es donen a conèixer al claustre, donat que el 

que hi consta és perquè ho diuen decrets i lleis, o perquè ho hem decidit entre tots i totes 

sigui en claustre o comissió pedagògica prèvia consulta als cicles o perquè direcció ho ha 

decidit per tal que com a directora de tots/es, ningú es pugui sentir en inferioritat de 

condicions 

 

 

La directora 

(nom i signatura) (segell del centre) 

DILIGÈNCIA per fer constar que les presents NOFC han estat aprovades pel consell escolar 

el, ??????????????????????????????tal com consta en el llibre d'actes d'aquest òrgan 

col·legiat 

Vist i plau La secretària 

La directora (nom i signatura) 

(nom i signatura) 

(segell del centre) 
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ANNEX PEL QUE FA A “TASQUES” DE QUALSEVOL MEMBRE DEL CLAUSTRE 

 Engegar el protocol en cas de retard en la recollida de l’alumnat. Qualsevol mestre 

que a l’acabar les classe, tingui sota la seva responsabilitat un alumne i no el 

vinguin a recollir, ha de seguir el protocol de retard en la recollida d’alumnat 

 

ANNEX PEL QUE FA A LES TASQUES DEL COORDINADOR. 

 Vetllar per la concreció de la programació de les sortides pedagògiques i recollir-ne 

la proposta que aportarà a la secretària, si es necessita autocar per a la demanda 

de pressupost i a la directora per a la presentació i aprovació, si s’escau en el pla 

anual al consell escolar, abans del 30 d’octubre, . 

 Vetllar  per a que el 28 de juny tots/es els/les tutors/es hagin fet les valoracions de 

les sortides pedagògiques i colònies del present curs i lliurar-lo a la directora per a 

que el pugui incloure en la memòria que s’ha de presentar al consell escolar. 

 Vetllar per a que cada final de curs, cada tutor/a li lliuri una còpia del CD recopilatori 

de tot el curs i lliurar-lo a la cap d’estudis l’últim dia de curs. A la caràtula hi ha 

d’haver el curs, l’any i un llistat amb el nom de l’alumnat d’aquella classe. 

 Vetllar per a que cada nivell pensi i organitzi una activitat que implicarà convidar a 

totes i cada una de les famílies, com a mínim una vegada al llarg del curs, a fer una 

activitat dins a l’aula, i lliurar-li a la directora per a que ho pugui incorporar al pla 

anual per a ser aprovat en consell escolar. 

Tasques específiques de cada coordinador/a 

 Coordinadores 

 Recollir les actes de totes les coordinacions. Cada final de curs s’han de dipositar a 

secretaria.  

 

 

 

Properes modificacions ??? 

EL CONSELL ESCOLAR HA APROVAT EN DATA 22 DE GENER DE 2015: 
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1. LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR, PEL QUE FA A ELS COMPONENTS 

DEL SECTOR PARES/MARES. FINS ARA DEIA 5 PARES I UN REPRESENTANT 

DE L’AMIPA I ARA DIU 5 PARES UN DELS QUALS EL DESIGNA L’AMIPA. HA 

ESTAT AIXÍ PERQUÈ HO DIU LA NORMATIVA VIGENT, MENTRE EL CONSELL 

ESCOLAR NO DECIDEIXI TENIR UNA COMPOSICIÓ PRÒPIA DIFERENT DE LA 

GENERALITZADA. 

2. LA CONTINUITAT DE TUTORA ENTRE P5 i 1r. Que consta o ha de constar en el 

PEC. 

Secció 15. Consideracions sobre la conservació del material didàctic i mobiliari 

Si a l’alumnat se li trenca material didàctic o de mobiliari per fer-ne un mal ús, la família en 

serà informada i n’haurà d’abonar el seu import 

 

- L’activitat de natació és curricular. Els alumnes estan obligats 

a assistir-hi. 

- Els alumnes que puntualment no puguin anar a natació per 

problemes mèdics, necessiten un paper del metge. 

- Es farà saber a les famílies que si els alumnes no es troben 

bé per a fer natació, no haurien de venir a l’escola. 

- Els alumnes que assisteixin a l’escola i amb el certificat del 

metge que ho manifesti, es repartiran entre tercer i primer i 

les tutores els hi deixaran feina per fer. 

 

 

EN HORARI LECTIU NO HI PODRÀ HAVER CAP CADIRA DAMUNT LES TAULES 

ENCARA QUE L’ALUMNE NO HAGI DE VENIR EN TOT EL DIA 

 

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2004 de la Secretaria 

General del Departament d'Ensenyament, per la qual es 

dicten instruccions sobre els procediments a seguir en el 

cas de queixes presentades per l'alumnat, pares, 

professorat o altra persona interessada que qüestionin la 

prestació del servei en un centre docent públic del 
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Departament d'Ensenyament. 

 

 

 

No autoritzaré permisos, igualment els tindreu 

A 2n ACL ( decisió consensuada en sessió d’avaluació de 2n curs 2015-2016) a l’octubre, 

febrer i fi de curs. 

 

Annex festa de Nadal 

Aspectes generals 

2 dies de concert:. Les dues tardes abans de les vacances 

Nadales: 4t i 6è canten en anglès, 2n i 5è en castellà i la resta de nivells en català. 

Programa, invitació i felicitació per a totes les famílies a càrrec de l’alumnat de 5è. 

Trobada de tions, coincidint amb la Marató. Organitzat per l’AMIPA 

Pessebre. L’AMIPA prepara la infraestructura i l’alumnat hi posa les figures, mobiliari, natura i 

habitatges... Haurà d’estar muntat el dia de la Marató, coincidint amb la trobada de tions. 

“Fer  cagar el tió”. Des de P3 fins a 4t. A primària hi ha un protocol per a fer-lo cagar 

Assaigs dels concerts  

 En la mesura del possible, l’assaig d’infantil es farà dues setmanes abans del concert i hi 

assistirà l’alumnat de primària.  

 En la mesura del possible, l’assaig de primària es farà la setmana anterior al concert i hi 

assistirà l’alumnat d’infantil.  

 Un/a mestre/a s’encarregarà de muntar l’equip de so de l’escola per l’assaig. Aquest 

necessitarà temps per muntar-ho i s’organitzarà per tal de que el substitueixin si es dóna el 

cas. 

Concerts  

 Es faran dos dies abans d’acabar les classes del primer trimestre, a les 14:30 al gimnàs de 

l’escola. 

 La 1a actuació serà de l’alumnat de P3 fins a 1r. L’endemà de l’alumnat de 2n a 6è.  

 Cada grup-classe cantarà una nadala i la resta de grups amb els familiars d’aquests nivells 

seran els espectadors 

 L’alumnat es col·locarà assegut per ordre de més petits a més grans, a prop de l’escenari. 
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 El Concert estarà sonoritzat per un especialista de so pagat per l’AMIPA. La mestra de 

música li comentarà a l’especialista de so tot allò que faci referència a la sonorització del 

Concert de Nadal. 

 L’alumnat de cicle superior traurà les cadires del menjador en acabar de dinar i les col·locarà 

al gimnàs. Els tutors d’aquest cicle i el coordinador de menjador en faran seguiment. 

 Es projectarà una presentació amb les imatges de les cançons. La mestra de música la 

prepararà i es designarà un encarregat que es preocuparà de preparar el projector i anar-les 

passant. 

 Dos nens/es de cada curs presentaran la nadala. Els prepararan conjuntament l’especialista 

de música i el/la tutor/a. 

 Per l’actuació, l’entrada a l’escenari es farà per la porta d’accés a l’esquerra d’aquest. 

 Per a l’actuació, l’alumnat  no es col·locarà en semicercle ( els dels laterals no es veuen bé). 

Es podrà col·locar a sobre d’una tarima, en dos fileres, de tal manera que tothom es vegi i 

ningú tapi a ningú. 

 L’alumnat anirà vestit amb roba d’arreglar. Les tutores faran arribar aquest missatge a les 

famílies.  

 En acabar l’actuació es baixarà per l’escaleta de l’esquerra i es tornarà al lloc on s’estava 

assegut. 

 Es tindrà present  que les cançons de Nadal no siguin anglesades. 

 En acabar l’actuació dels nens els/les mestres cantaran una nadala triada i assajada per 

l’especialista de música. 

 S’ha de deixar passadís lliure al centre i als laterals dels gimnàs. Els familiars han d’estar 

situats a partir de la última filera d’alumnes. 

 Els familiars entraran per la porta del porxo del pati de les oliveres, a 2/4 de 3 en punt, quan 

l’alumnat ja sigui a les seves classes corresponents. 

 En acabar el Concert els pares sortiran primer i després marxaran els/les alumnes cap a les 

seves classes. Es demanarà als pares que tornin les cadires al menjador. 

Protocol per fer cagar el tió a primària 

 El tió d’infantil es farà cagar el penúltim dia de classe i el de primària  l’últim. Tots dos al 

matí. 
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 Es començarà a les 9:00 del matí. 

 Les especialistes s’encarregaran de l’organització durant tot el matí ( música, EE i anglès). 

Per tan no hi haurà especialitat l’últim dia. 

 Dues mestres especialistes estaran sempre al vestíbul i s’encarregaran de col•locar els 

regals sota el tió, una altra estarà pendent d’ acompanyar als nens i nenes i l’altra anirà 

avisant a les classes abans d’anar al vestíbul per a què estiguin preparades. 

 Es tindrà en compte que cap nen no sortirà de la classe abans de que tots els companys de 

la classe anterior hagin entrat a la seva aula. 

 Cal recordar a les tutores que portin  les càmeres de fer fotos. 

Amic invisible. Cicle superior farà amic invisible 

La gran Nadala a la plaça Llibertat. Representarà l’escola l’alumnat de 4t de primària 

La Nadala a Canal Reus TV. Representarà a l’escola l’alumnat de 5è de primària 

 

 

 

 

Dins de les normes d’organització i funcionament de les escoles, Pel que fa a l’apartat 

“ Qüestions relatives a seguretat i salut”, el ventall de l’apartat mobiliari és prou ampli 

i només ens exigeix el que li adjunto: 

 

D. Materials (educació infantil i primària)  

Tant l’equipament com el mobiliari han d’estar adaptats a les edats i característiques dels 

usuaris, i s’han d’evitar cantoneres i materials de risc o estellables.  

 

Joguines a l’escola 

Les classes no es tancaran en clau. En cada classe hi ha d’haver un armari que es pugui 

tancar en clau per a que els professionals puguin guardar els seves pertinences. 

ANNEX revista i pàgina web. 

S’ha de vetllar per a que en cada edició de Revistxeta hi hagi: 

 una foto amb tots els membres del claustre actual. 

 una foto de cada grup grup-classe, en la qual, del professorat, només hi sortirà el/la 

seu/va tutor/a. 
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 una foto conjunta dels dos 6è’s amb el professorat que hagin tingut en tota la seva 

escolarització i que encara sigui membre del claustre. 

De la pàg. Web en té el domini l’AMIPA. Professorat, l’alumnat i famílies van omplint-la 

d’informacions diverses. 

 

Les notícies les ha de redactar l’alumnat i el text s’haurà de centrar en l’activitat pròpiament 

fugint de reivindicacions fetes per l’adult. 

Quan es publiqui una activitat de tota l’escola i que representa a la institució, abans de 

publicar-la s’haurà de demanar el vistiplau de direcció per si vol fer algun suggeriment.  

• Els tutors/es de 6è, vetllaran per a que en la foto de final de curs i per tant de fi 

d’escolarització a l’escola, hi surti tot el professorat que han tingut al llarg dels anys; ho faran 

preguntant a l’alumnat a qui recorden i poden demanar col•laboració a l’equip directiu per a 

que els facilitin la seva localització, si és que ja no són a l’escola. Vetllaran, també, per a 

que aquest professorat estigui informat i convidat a la festa de final d’escolarització que es 

fa el dia abans de la festa de final de curs, a les 19h. 

Indicacions pel que fa a la presentación final del text i de les imatges a l’hora d’enviar-

lo als membres de la comissió. 

a) Text escrit 

1. Cal enviar el text escrit com a document word amb el nom Revistxeta+nivell (amb 

majúscules). Exemple: RevistxetaPRIMER 

2. Es destinarà un màxim de 2 planes per nivell, però en el cas que sigui necessari es 

podrà utilitzar alguna plana més. Us agrairíem que ens n’informéssiu. 

3. El treball que es presenti, si és un producte final (per exemple un conte), hauria 

d’incloure una breu introducció de com s’ha treballat. 

4. El document serà corregit per una mare filòloga. 

5. Per tal de facilitar la seva edició, el document ha de tenir el següent format: 

 Arial 12, interlineat senzill 

 Es poden utilitzar negretes per a destacar alguna paraula 

 No utilitzar lletres majúscules si no és per normativa 

 Evitar afegir espais entre paraules. Un sol espai i mai quan s’utilitza l’apòstrof i 

el parèntesi 

 Una dissenyadora gràfica fa el muntatge final i es reserva el dret a modificar la 

forma, però mai el contingut 

6. Cal signar el text amb els noms de les classes i el nivell: Classe Bruc i Boix (1r) 

7. Cal lliurar una còpia impresa dins el termini establert a alguna mestra responsable 

de la Revistxeta i enviar-ne una còpia digital a l’adreça revistxeta@gmail.com 

b) Imatges 

1. Es recolliran un màxim de 8 fotografies per nivell, tenint en compte que potser no es 

publicaran totes. Vegeu el punt 2 per tal d’establir l’ordre de prioritats. 

2. Cal enviar les imatges com a jpg el nom Revistxeta+nivell (amb majúscules) + lletra 

classe (A/B)+ número de la fotografia. 

mailto:revistxeta@gmail.com
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Exemple:  RevistxetaSEGONA01.jpg, RevistxetaSEGONA02.jpg... 

RevistxetaSEGONB01.jpg, RevistxetaSEGONB02.jpg... 

L’ordre de les fotografies cal que sigui per prioritat perquè a l’hora de l’edició se 

seleccionaran segons l’ordre establert pel mestre/a. 

3. Les imatges haurien de mostrar el procés o el resultat del treball més que els 

alumnes, ja que aquests ja sortiran a la fotografia del grup. 

4. Cal lliurar-ne una còpia impresa dins el termini establert a alguna mestra 

responsable de la Revistxeta i enviar-ne una còpia digital a l’adreça 

revistxeta@gmail.com 

 

ANNEX 

Protocol de col·laboració en matèria d’inversió i manteniment en instal·lacions 

d’Edificis de titularitat Municipal i que seran les següents: 

1) Pel que fa al tipus d’equipament. 

1. Tots els materials i equipaments no fungibles: 

 Hauran de ser HOMOLOGATS (amb segell i certificats d’homologació de fàbrica 

o bé amb un projecte tècnic i homologats posteriorment per una entitat de 

certificació). 

 La col·locació haurà de ser efectuada o bé per una empresa homologada o bé 

per part de la Brigada municipal. En tot cas la supervisió anirà a càrrec dels 

tècnics municipals. 

 El cost de l’adquisició i el recanvi de dits elements d’equipament haurà de ser 

costejat per la mateixa escola. 

 Quedarà prohibida qualsevol actuació voluntària per part de persones no 

professionals de la comunitat educativa. 

2. Quan es tracti d’actuacions de plantació de vegetació: 

 Els costos de l’adquisició, de la plantació i de la reposició seran assumides per 

l’Escola. 

 La supervisió de la plantació serà efectuada per l’Ajuntament. 

 El manteniment (poda, tractaments, etc.) serà assumida per l’Ajuntament. 

 Quedarà prohibida qualsevol actuació voluntària per part de persones no 

professionals de la comunitat educativa. 

3. Resta de material fungible (jocs didàctics): 

 L’escola es responsabilitzarà completament d’aquest material quant al seu 

disseny, la construcció, la instal·lació, el manteniment i la reposició. Per tant, 

l’Ajuntament no ho considera com part de l’equipament estructural i no se’n farà 

responsable. 

 

2) Comunicació i autorització de les actuacions. 

1. Els equipaments i actuacions detallades en els punts 1 i 2 hauran de ser 

comunicades expressament a través dels mitjans habituals (aplicatiu de 

mailto:revistxeta@gmail.com
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manteniment de les escoles i equipaments municipals o bé a través de correu 

electrònic adreçat a la regidoria d’ensenyament). Caldrà adjuntar un document 

en el qual s’especifiqui el tipus d’actuació, les característiques tècniques dels 

materials a emprar, els certificats d’homologació pertinents i el llistat d’empreses 

que hi actuaran. En el cas concret de la vegetació caldrà especificar el tipus de 

vegetació, les espècies a plantar, i les característiques de l’arbrat (perímetre de 

tronc, alçada, forma, etc.). 

2. Només es podran dur a terme les actuacions anteriorment descrites un cop rebut 

l’informe favorable emès per l’Ajuntament. 

 

3) Responsabilitats i incompliment del protocol. 

1. El no compliment de qualsevol punt del protocol per part de la comunitat 

educativa de l’escola implicarà automàticament l’assumpció de tota la 

responsabilitat per part de la Direcció de la comunitat educativa en cas que hi hagi 

qualsevol accident personal o material. 

 

Lliurar cada final de curs un dossier amb totes les tasques, contextualitzades, de cada àrea 

 

 

La biblioteca és un espai escolar amb múltiples possibilitats: un espai de trobada, 

d’intercanvi, on la lectura, la investigació i la recerca hi tenen el seu lloc. Ha d’esdevenir un 

recurs didàctic fonamental, un espai amb vida, dinàmic i funcional. 

 

Comissions es reuneixen 1 cop al mes en dimarts, i en diferent setmana que hi ha el 

claustre en dijous. 

Comissió d’ambientació 

Amb l’objectiu de crear un clima que afavoreixi dinàmiques per al diàleg i les bones relacions entre 

tots els membres de la comunitat educativa es porten a terme les següents actuacions: : 

 Programar audicions musicals per a les entrades i sortides. A càrrec de l’especialista de música 

 Publicar mensualment, al taulell informatiu del vestíbul, les dates d’aniversaris de tot l’alumnat 

per a afavorir i promoure gestos de cordialitat i afecte. 

 Publicar quinzenalment, en el mateix taulell una frase de personatges rellevants, o no, però que 

transmeten missatges profunds per a que se’n parli a les aules. Seran de caire humanístic i 

socialitzador. 

 


