
 
 
 
 
 
 
 

NORMES D’ORGANITZACIÓ 
I FUNCIONAMENT DE 

CENTRE 
  
 

 
 

ESCOLA BORA GRAN 
 
 

 
 
 

Serinyà, juny de 2014  
 

Aprovats els apartats: Espais, relació amb famílies, i salut (febrer 2014) 
 

Aprovats els apartats: Mestres, Famílies (maig 2014) 
 

Aprovat l’apartat: Estructura organitzativa. Òrgans col·legiats de govern (setembre 2015) 
 

Aprovat l’apartat: Faltes d’assistència de l’alumnat (juny 2016) 
 

Aprovat l’apartat: Entrades i sortides (setembre 2018) 
       

                                                                                                              (Procés d’actualització ) 



ÍNDEX 
 

1- Normativa general 
 

2- Reglament específic de centre 
 

2.1. Organització i funcionament de mestres 
         2.2 Esbarjo 
 2.3. Sortides escolars 
 2.4. Material del centre 
 2.5. Conservació de l’edifici 
 2.6. Espais del centre 
 2.7 Festes escolars 
 2.8. Menjador escolar 
 2.9. Accés a l’escola 
 2.10. Pla d’emergència Evacuació / confinament 
    Protocol en cas de nevades, ventades... 
2.11. Accidents i malalties  
2.12. Normes generals de convivència  
 

3- Reglament d’alumnes 
 

        3.1- Entrades i sortides 
         3.2- Esbarjo 
     3.3- Lavabos i serveis 
        3.4- Faltes d’assistència 
         3.5- Convivència en el centre  Normes generals 
        Conductes greus i sancions 
        Expedients 
        Comissió de convivència 
  3.6- Salut 
  3.7- Ús d’aparells electrònics 
 

4- Reglament de pares i mares 
  4.1. Carta de compromís educatiu 
  4.2. Organització i funcionament: drets i deures  
                    (aprovat el  28/05/14) 
  4.3 Relació famílies-escola (aprovat el 25/02/14) 
  4.4. Retard en la recollida de l’alumnat 
  4.5. AFA 
5- Reglament de personal no docent 
6- Reglament de menjador (actualitzat i aprovat el 25/02/2014) 
    Pla funcionament menjador 
7- Estructura organitzativa: òrgans col·legiats de govern  
    (consell escolar, claustre i equip directiu), (aprovat el 24/09/2015) 
 

8- Reglament de biblioteca 
 

9- Activitats extraescolars 
10- Editorials i llibres 
 

11- Material escolar 
 

12- Conservació de l’edifici escolar 
 



 
1- Normativa general 
 
Complir el reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen Educació Infantil i 

Primària (DOGC núm 2218 de 14.6.1996, de 12 de juny) i la normativa vigent a l’hora 

d’establir mesures correctores de les faltes de convivència que s’hagin comès.  

Les nostres normes d’organització i funcionament permeten organitzar, en el dia a dia, el 

treball educatiu i de gestió en el centre, orientat a assolir els objectius del projecte educatiu. 

Són coherents amb el fet que l’aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements 

fonamentals del sistema educatiu. Incorporen les mesures de promoció de la convivència 

establertes en el centre (amb el document annex: Pla de Convivència), així com els 

mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució de conflictes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- Reglament específic de centre 
 
 
2.1- Organització i funcionament de mestres   
 
Drets dels i les mestres 
 

L’exercici dels mestres s'orientarà a la realització de les finalitats educatives, d'acord amb els 

principis legalment establerts. En qualsevol cas, es reconeix dins del seu curs i/o 

especialitat, l’autonomia per decidir el mètode a emprar a fi d’assolir els objectius del 

desplegament curricular del centre, sense detriment dels acords del claustre ni del treball 

coordinat en els diferents òrgans del centre. Igualment, els mestres han de portar sota la 

seva responsabilitat la formació del grup-classe d’alumnes que li han estat encomanats. 

 

Els mestres tenen el dret de participació en la gestió del centre i intervenció en el control a 

través dels òrgans de govern i coordinació. 

 

Els mestres tenen dret a convocar als pares/mares/tutors dels alumnes que li han estat 

encomanats, tant individualment com col·lectiva, per tractar assumptes propis de la seva 

educació. 

 

Els mestres tenen dret al desenvolupament i a la promoció professional i la formació 

permanent. 

 

Els mestres tenen dret de vaga. En cas de vaga, els mestres convocats comunicaran al 

director amb 24 hores d’antelació la seva voluntat d’adherir-s’hi o no, a fi de poder 

comunicar-ho a les famílies de l’alumnat.  

 
Deures dels i les mestres 
 
Els mestres han de complir les obligacions inherents a la professió docent referits, en 

concret, a l'atribució de tasques i responsabilitats contingudes a la PGC que, cada curs 

acadèmic, aprova el consell escolar. 

Han de respectar els drets dels altres membres de la comunitat educativa i, especialment, 

els referents a la reserva en el tractament de la informació privada de l'alumne. 

Tenen els deures específics relatius a l'horari, l'assistència, la puntualitat i la formació 

permanent. 

 



Funcions dels mestres 
 
Els mestres són els principals agents del procés educatiu a l’escola. 

La funció docent s’ha d’exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica, de 

coherència amb el PEC i de respecte al caràcter propi del centre i ha d’incorporar els valors 

de la col·laboració, de la coordinació entre els docents i els professionals d’atenció educativa 

i del treball en equip. 

 

Els mestres tenen, entre altres, les funcions següents: 

a) Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees i les matèries que tinguin 

encomanats, d’acord amb el currículum, en aplicació de les normes que regulen l’atribució 

docent. 

b) Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes. 

c) Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l’orientació global de llur aprenentatge. 

d) Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels alumnes 

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

e) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i cooperar-hi en el 

procés educatiu. 

f) Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin 

encomanades. 

g) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin encomanades. 

h) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continuat dels processos 

d’ensenyament. 

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

escolar, si són programades pel centre. 

j) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina metodològica. 

k) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars. 

 

 

 

 

 

 

 



Horari 
 
Els mestres tenen l'horari laboral setmanal establert en caràcter general per als funcionaris 

de la Generalitat. Aquest horari és actualment de 37’5 hores. La distribució setmanal 

d'aquestes hores és la següent: 

 

a) Docència (24 hores). Si la plantilla del centre permet una organització flexible de les hores 

de docència, també es poden dedicar a substitucions d'absències de curta durada, activitats 

de formació i activitats dels òrgans de coordinació previstos en aquestes NOFC.  

 

b) Activitats d'horari fix (6 hores). El règim de distribució s’estableix en la PGC i s’aprova en 

el consell escolar.  Aquestes hores són per a:  

• Reunions de claustre, de revisió i adequació del desplegament curricular, de 

coordinació de cicle o àrea, d'avaluació, del consell escolar i de les seves comissions, 

comissions pròpies del centre, etc.  

• Activitats relacionades amb la recuperació i tutoria dels alumnes i, si escau, amb 

l'adaptació del currículum escolar a les necessitats i característiques d'aquests.  

• Activitats relacionades amb la col·laboració amb altres professionals que intervenen 

en l'atenció dels alumnes d'incorporació tardana i amb necessitats educatives 

especials.  

• Col·laboració en la realització d'activitats complementàries i extraescolars.  

 

c) Altres activitats relacionades amb la docència, d’horari no fix (7,5 hores): Aquestes hores 

no han de ser realitzades necessàriament en el centre. Aquestes hores són per a preparació 

de classes, correccions, formació permanent, reunions pedagògiques, preparació de 

programacions i d'intervencions educatives individualitzades, etc.  

Els òrgans unipersonals de govern dedicaran part del seu horari lectiu a les tasques pròpies 

del càrrec, segons la limitació global de 25 hores setmanals (centre d'una línia). A la PGC 

que aprova el consell escolar, cada curs s'establirà la corresponent distribució d'aquestes 

hores entre el director, el cap d'estudis i el secretari. 

Igualment, els òrgans unipersonals de coordinació dedicaran a les tasques pròpies del seu 

càrrec la quantitat d’hores lectives indicades en les instruccions d’inici de curs.  

 

Els mestres que estiguin incursos en les causes reglamentàriament establertes poden 

sol·licitar les reduccions de jornada oportunes a l’àrea Territorial del Departament 

d'Ensenyament, segons els respectius procediments. 

 



 

Assistència 
 
Els mestres estan obligats a complir l'horari i el calendari d'activitats establert a la PGC. 

També estan obligats a assistir a les reunions dels òrgans de govern i de coordinació, així 

com a les altres reunions extraordinàries no previstes a la PGC que siguin degudament 

convocades per la direcció. 

 

Les llicències i permisos es concedeixen per les causes i motius que determina la llei. Tots 

els permisos i llicències s’han de sol·licitar prèviament. 

Alguns permisos són concedits pel Departament d’Ensenyament i altres pel director del 

centre. Per obtenir els permisos que són concedits pel director, cal seguir el següent 

procediment: omplir el full de “Sol·licitud d’absència” i entregar-lo al director, dur els 

justificants i/o documents acreditatius corresponents, que s’arxivaran, i omplir el “Llibre de 

registres de permisos i absències”. 

Les faltes d'assistència són justificades quan hi ha permís concedit, i el corresponent 

justificant. Les faltes d’assistències es tramitaran al Departament segons la normativa vigent. 

Aquestes absències seran cobertes pel personal docent del centre durant el període dels 

dies lectius anterior al nomenament d’un substitut per part del Departament d’Ensenyament, 

si és el cas.  

El mestre/a que prevegi la seva absència, deixarà tasca preparada pel millor aprofitament 

acadèmic i per facilitar la feina del mestre/a substitut/a. 

 

La direcció ha de preveure i assegurar l'adequada atenció als alumnes durant les absències 

dels mestres derivades dels permisos i les llicències previstes reglamentàriament, així com 

de tramitar les substitucions quan sigui el cas. 

Per això, en compliment del document d’inici de curs, d’organització i funcionament d’escoles 

públiques, la direcció del centre podrà modificar amb caràcter transitori i provisional 

l’assignació de grups i la distribució de les hores lectives d’un mestre, per tal que pugui 

atendre hores de classe que quedarien sense impartir. 

 

L’equip directiu acorda els criteris per atendre l’alumnat en cas d’absència substituïda de 

mestres: 

• En caràcter general, les faltes d’assistència dels mestres, tant si aquestes són 

previsibles com imprevisibles, seran cobertes pel/la mestre/a que en aquella sessió fa 

suport a una altra aula. En cas que siguin dues les persones que poden fer aquest 

servei, es farà rotatiu.  



• Si no hi ha cap mestre fent suport, serà el mestre que desdobli grup i no sigui el tutor 

del grup desdoblat, qui cobrirà l’absència. 

• En cas que no es doni cap de les situacions anteriors, s’optarà per la repartició de 

l’alumnat afectat en altres aules, respectant la proximitat per curs, o bé la tutora de 

l’altre curs del cicle es farà responsable de l’alumnat afectat. La decisió dependrà del 

nombre d'alumnes en aquell grup, de l'àrea que toqui en aquella sessió, del treball 

preparat que hagi deixat el mestre absent... 

• En tot cas, a inici de curs s’elabora un horari per a aquestes substitucions. 

 

Encàrrecs de serveis 
 
En interès del centre, el director pot assignar un encàrrec de serveis a qualsevol mestre, 

sempre que es reuneixin les condicions següents: acord del mestre, conformitat del consell 

escolar escoltats els arguments del claustre (si afecta aspectes docents generals del centre) 

o de l'equip directiu (en qualsevol altre cas), i que s'organitzi l'adequat sistema d'atenció als 

alumnes durant les hores o dies que duri aquest encàrrec de serveis. 

Els encàrrecs de serveis es comuniquen al claustre i, en relació mensual, al Departament 

d’Ensenyament.  

 
Puntualitat 
 
Els mestres tenen l’obligació de ser puntuals tant a l’hora de començar com a l’hora d’acabar 

les classes per afavorir el correcte funcionament del centre. Per tal motiu, els canvis de 

classe es faran amb la màxima celeritat possible. 

Les faltes de puntualitat dels mestres hauran de ser comunicades al cap d’estudis. La 

reiteració serà objecte d’amonestació.  

 

 

Adscripció dels mestres 
 
L’assignació dels mestres als diferents cicles, cursos i àrees es farà tenint en compte les 

especialitats dels mestres. Es valoraran els següents criteris: 

• Promoció amb el mateix grup d'alumnes. 

• Continuïtat en el cicle. 

• Idoneïtat. 

• Nombre d’hores que el mestre/a podrà impartir al grup-classe del qual és tutor. 



Si cal, la direcció assignarà àrees d’especialitat a mestres no especialistes del centre, si 

tenen l’adequada titulació, formació o experiència.  

Els mestres especialistes faran prioritàriament les tasques docents pròpies de la seva 

especialitat, i després la docència en altres àrees; aquests mestres podran intervenir a 

Educació Infantil. 

 

Formació permanent dels mestres 
 

En la PGC s’inclouran les activitats de formació permanent i perfeccionament dels mestres 

incloses en el pla de formació del Departament d'Ensenyament relacionades amb el 

desplegament del currículum en el centre i que afectin el claustre en el seu conjunt o els 

mestres d'una etapa, d'un cicle, d'un nivell, d'una àrea determinats.  

La direcció canalitzarà en el centre la informació sobre les activitats de formació permanent 

incloses en el pla de formació del Departament d'Ensenyament que puguin ser d'interès dels 

mestres o afectar-los. També facilitarà la informació disponible en el centre sobre qualsevol 

activitat de formació del professorat. 

 

 
Incorporació al centre 

 
L’equip directiu s'ocuparà de la recepció i distribució dels mestres que s'incorporin per 

primera vegada al centre, facilitant-los la informació pertinent sobre els projectes, 

programacions i NOFC del centre. A aquest efecte, el centre disposa d’un Pla d'acollida per 

als nous mestres. A cada cicle, el mestre coordinador ajuda els mestres nous en el dia a dia 

de coneixença del centre, orientant-los respecte al seu funcionament i els recursos que 

poden necessitar. En el cas de mestres especialistes, serà l’equip directiu qui els ajudarà.  

 

Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l’exercici 
professional de personal del centre 
 
En cas de queixa sobre l'exercici professional d'una persona que presta serveis en el centre 

públic, s’ha de formular escrit i adreçar-lo a la direcció del centre. Aquest escrit ha de 

contenir la identificació de la persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, 

la data, la signatura i, sempre que sigui possible, les dades, documents o altres elements 

acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fa referència. 

El director ha de traslladar còpia de la queixa al mestre/a o treballador afectat i, directament 

o per mitjà d'altres òrgans de govern del centre, obtenir informació sobre els fets exposats. 



Obtinguda la informació i escoltat l'interessat/da, el director ha de prendre les decisions que 

consideri pertinents i comunicar per escrit a la persona o persones que han presentat la 

queixa la solució adoptada o, si s'escau, la desestimació motivada, fent constar en l'escrit 

l'òrgan al qual poden recórrer si no queden satisfets per la resolució adequada. La 

documentació generada ha de quedar arxivada a la direcció o a la secretaria del centre. 

	
	

2.2- Esbarjo  
 

Tots els/les mestres que participen en la docència del centre als matins, faran vigilàncies 

d’esbarjo, excepte la mestra de religió, que és compartida amb una altra escola.  

 
Esbarjo Ed. Infantil 
 
Els/les alumnes sortiran al pati a les 11h del matí i entraran a les 11:30h Si s’escau, a partir 

de les 4h de la tarda també sortiran al pati.  

 
Cada tutora s’encarrega de fer sortir el seu grup, un cop els nens i nenes han esmorzat a 

l’aula. A les 11h, l’alumnat d’E. Infantil que tenen la classe a l’edifici principal baixen al 

Parvulari amb la mestra, i pugen a les 11:30h, també amb la mestra. Quan per edat i/o per 

nombre d’alumnes sigui convenient, aquest grup baixarà al pati de Parvulari acompanyat de 

dues persones (tutora i un/a altre/a). 

 
Dues mestres d’Educació Infantil i/o Primària, seguint uns torns de vigilància establerts a 

principi de curs, són les responsables de vigilar el pati durant l’estona de joc. 

 
Al pati, ens organitzem de la forma següent: 
 
1.- Procurem que la sortida i l’entrada del pati es faci ordenadament i amb fila, sense   

     empentes, sense córrer... 

2.- Al pati hi ha, com a mínim, dues tutores fent la vigilància, perquè si es produeix algun  

     incident, una mestra sempre quedi al pati. 

3.- Vetllem perquè els/les alumnes compleixin els hàbits de convivència i ordre. 

4.- Mediem en els conflictes. 

5.- En cas de pluja, cada tutor/a vigila els/les seus/seves alumnes a l’aula. 

6.- Els/les alumnes d’Educació Infantil de l’edifici principal baixen cada dia a l’edifici de     

     Parvulari a fer esbarjo, amb dos acompanyants.  

7.- No es quedarà cap alumne a l’aula durant les estones d’esbarjo, a excepció de causes  

     justificades. En aquests casos, l’acompanyarà el mestre/a que no té vigilància de pati. 

 

 



 
Esbarjo Ed. Primària    
 
 
a) Horari: de les 11:00 h a les 11:30 h. L’esbarjo dura mitja hora.  

 

b) Vigilància: Cada dia hi haurà tres mestres diferents responsables de vigilar la mitja hora 

de joc, una per cicle. Els torns de vigilància de pati es repeteixen setmanalment, seguint un 

ordre establert, programat a l’inici de cada curs. 

En les dates en què alguns alumnes, per alguna raó extraordinària, es quedin a l’antic pati 

de Primària (preparar els balls de les festes de Sant Andreu, el Roser i fi de curs, fer la 

competició de ping-pong), s’organitzarà un horari excepcional de vigilància d’aquests 

alumnes. 

 

Si un mestre/a no és a l’escola per malaltia o qualsevol altre imprevist, faran les 

substitucions de vigilància de pati els/les altres mestres, de manera rotativa, segons 

convingui.  Sempre que sigui possible i estigui previst, es canviarà el torn de pati. 

 

c) Tasques dels mestres per a facilitar el control de tot l’alumnat i la gestió del temps del pati: 

 

A les 11h, per pujar: 

• S’obrirà puntualment el portalet i la porta del pati gran, i s’acompanyarà als alumnes a 

dalt. Un mestre vigilant es col·locarà al peu de l’escala, perquè pugui controlar els 

alumnes que encara van arribant. Seguidament, farà tasca de vigilància al pati.  

 

• A les 11:25h, en baixar: 

• Un mestre va a davant i controlarà que es retorna tot el material al bagul de joguines 

de l’entrada en bones condicions, i el tancarà amb els cadenats corresponents. 

També tocarà la música d’entrada. 

• Un altre mestre va al mig i controlarà les files dels barracons. 

• Un mestre va a darrera i controlarà que tot el material s’hagi recollit correctament (que 

no quedi res al pati). Aquest mestre tancarà el portalet i controlarà les files d’entrada a 

les aules del porxo. 

 

Tot l’alumnat que utilitza el material és responsable de tornar-lo en el mateix estat en què 

l’ha trobat i vetllar per la seva conservació.   

 
 
 



 
 
e) Organització de l’estona d’esbarjo: 
 

• A les 11:00h, el mestre/a que en aquell moment està amb el grup fa sortir els nens i 

nenes. A partir d’aquest moment, els mestres de vigilància es cuiden d’aquest 

alumnat. Quan surten els nens/es de l’aula, poden anar de seguida al lavabo. Si un 

alumne o grup d’alumnes surt més tard i el portalet ja està tancat, serà el mestre que 

estava amb el grup qui acompanyarà els nens i nenes al pati de dalt. 

• A les 11:25h, les mestres que estan vigilant al pati nou tocaran el xiulet per indicar als 

alumnes que comencin a recollir i fer fila; els alumnes sortiran del pati a poc a poc i en 

ordre, acompanyats d’un mestre a davant, un al mig i un altre a darrere. A baix, els 

alumnes endreçaran el material de joc (sota el control d’un mestre) i podran anar al 

lavabo. Seguidament faran files als llocs corresponents per entrar a les aules. Un dels 

mestres que fa la vigilància es situarà en la zona dels barracons i l’altra a la del porxo, 

per controlar les files. Seran aquests mestres els que faran entrar els alumnes a les 

aules a les 11:30h. 

 
f) Altres: 
 

• Durant la mitja hora d’esbarjo, l’alumnat ha de sortir al pati a excepció d’aquells casos 

en què el mestre/a cregui convenient que s’han de quedar a l’aula (per motius 

d’aprenentatge, d’indisposició...). Cap alumne pot quedar sol a l’aula; per tant, serà el 

mestre que el faci quedar qui estarà a l’aula amb aquests alumnes. Si un alumne ha 

estat fent una tasca encomanada pel mestre a l’aula i no ha sortit al pati puntualment, 

aquest mestre l’acompanyarà al pati. 

• Si hi ha incidents rellevants amb alguns alumnes, es notificarà als tutors/es.  

• Els dies de pluja o en què el pati no estigui en condicions (excés d’aigua o fang, 

condicionament...), l’esbarjo es farà al pavelló. Els/les alumnes de CM i CS que ho 

demanin es podran quedar a les aules per jugar a jocs de taula, sota la vigilància del 

seu tutor/a, sempre i quan aquest no sigui el responsable de vigilància de pati d’aquell 

dia. L’alumnat no podrà canviar de lloc (aula o pavelló); allà on decideixi estar serà 

per a tota la mitja hora de pati. 

• Tot el material de joc (pilotes, raquetes, joguines...) serà de l’escola. No es poden 

portar joguines de casa, excepte quan el mestre/a ho demani (ex: els alumnes d’ 

Educació Infantil podran portar una joguina després de Reis). 

 

 

 



2.3- Sortides escolars 
 
Totes les sortides fora del recinte escolar hauran d’estar aprovades pel Consell Escolar. 

La relació d’alumnes/professors o acompanyants per a les sortides és la següent: 

• Cicle de Parvulari, 10/1 

• Cicle Inicial i Mitjà, 15/1 

• Cicle Superior, 20/1 

 

En cas que les activitats es perllonguin més d’un dia, les relacions són: 

• Educació Infantil, 8/1 

• Cicle Inicial i Mitjà, 12/1 

• Cicle superior, 18/1 

 

El lloc de partida i arribada de totes les sortides escolars és, en caràcter general, l’escola.  
Algunes sortides fora dels diferents espais del centre escolar (pavelló, pati nou, parvulari...) 

es faran amb un sol acompanyant degut a què el nostre centre està distribuït en diferents 

espais separats entre sí per vies públiques (carrer, caminet, escales, rampes...). Per 

exemple, quan els alumnes de Parvulari han de sortir de les seves aules per anar al pavelló 

a realitzar la psicomotricitat, i per anar a l’edifici de Primària a l’aula d’informàtica i/o altres 

(sala polivalent...), per anar al pati de Primària... van acompanyats només per la mestra 

tutora o pel mestre responsable del grup en aquells moments (ex: el mestre d’Educació 

Física). 

 

Igualment, a les 12:30h, una monitora va a buscar al Parvulari els alumnes que es queden a 

menjador, i els acompanya al pati de Primària. 

 

Si un alumne no ha portat l’autorització escrita dels pares, mares o tutors legals per a fer 

activitats fora del centre, no  hi podrà participar.  

La realització d’aquestes activitats no podrà comportar, a l’alumnat que no hi participi, 

discriminació o modificació de l’horari lectiu o del calendari escolar.  

 

Totes les sortides del curs es pagaran el primer trimestre, en una quota única, en caràcter 

general. Excepcionalment, els terminis de pagament podran ser diferents.  

A final de curs, es farà recompte de les sortides en què ha participat cadascun dels alumnes.  

En el cas que sobrin diners, es retornarà l’ import sobrant a les famílies; en cas que en faltin, 

se’ls ho comunicarà per tal que abonin la quantitat que pertoqui. 

 



Si algun nen/a no pot participar en una sortida per causes imprevistes, s’haurà de notificar el 

més aviat possible.   

 

Als alumnes que es posen malalts a última hora i no poden assistir a una excursió o 

colònies, no se’ls cobrarà la sortida. 

 

Si l’hora d’arribada no és la indicada en el programa, es trucarà a l’escola per avisar del 

retard. L’escola ho comunicarà a les famílies que estan esperant els seus fills/es. 

  

Quan aquestes activitats afectin tot el centre, es comunicarà prèviament a la Inspecció 

d’Educació. 

 

Si la sortida comporta modificació del calendari escolar, caldrà demanar permís al Director 

Territorial d’Educació. 

 

Al llarg d’una sortida, si un nen/a es posa malalt s’avisarà als pares o tutors legals per tal que 

vinguin a buscar-lo i se’n facin càrrec, o es prendran les mesures d’urgència pertinents 

(telefonar al 112 Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), anar al Centre d’Atenció Primària, 

hospital...). Si cal traslladar-lo, s’avisarà una ambulància (mitjançant el n. del SEM: 112).   

 

La programació d’activitats que hagin de ser realitzades fora del recinte escolar haurà de ser 

autoritzada pel Director del centre, comunicades al Consell Escolar i aprovades, en caràcter 

general, per aquest en la seva primera reunió. 

La programació de les activitats que hagin de ser realitzades fora del recinte escolar o que el 

seu caràcter general impliqui l’alteració de l’horari lectiu habitual, i que no hagin estat 

aprovades pel Consell Escolar de principi de curs, hauran de ser aprovades per un Consell 

Escolar anterior a la sortida. Es podran aprovar sortides programades però amb data per 

concretar, sempre i quan aquestes no alterin l’horari escolar. 

 

 En cas que algun/a mestre/a no pugui participar en les sortides i colònies per motius 

personals, es quedarà a l’escola fent tasques pedagògiques de centre i atenent l’alumnat 

que no participi en aquestes. 

 

 

 

El professorat ha de complir les obligacions inherents a la professió docent i responsabilitats 

contingudes a la Programació General de Centre, aprovada pel Consell Escolar. 



 
2.4- Material del centre 
 
Material fungible: Aquest material serà utilitzat de P3 fins a 6è per a tota mena de treballs 

plàstics i educatius. Tots els/les mestres vetllaran per tal que se’n faci un bon ús. 

 

Material no fungible: Internet, telèfon, fotocopiadora, plastificada a, enquadernadora, 

projectors... s’utilitzaran sempre que la tasca educativa ho requereixi. 

L’ús de la fotocopiadora serà controlat a través d’un codi d’accés personalitzat, fent-ne un 

bon ús dins la tasca educativa.  L’escola reciclarà el paper en desús.  

 

Material de pati: El mestres encarregats de la vigilància controlaran que es retorni tot el 

material al bagul en bones condicions. Alhora, tot l’alumnat que utilitza el material és 

responsable de tornar-lo en el mateix estat en què l’ha trobat i vetllar per la seva 

conservació.   

 
2.5- Conservació de l’edifici 
 
Tots els/les mestres i la resta de personal que treballa al centre informaran a la direcció dels 

desperfectes que es produeixin a les aules o al recinte escolar. 

També es responsabilitzaran de què l’alumnat deixi les aules o el material utilitzat, tant a dins 

(aules, sala polivalent...) com a fora de l’edifici principal (pati, pavelló...) net i ordenat, i que 

es respecti tot el mobiliari (valles, portals, taules, bancs...) 

 
2.6- Espais del centre 
 
Edifici d’Educació Infantil (Parvulari) 
 

Està situat sota els despatxos de l’Ajuntament, i consta de dues aules separades per una 

porta corredora. En aquests espais, s’adequaran els alumnes de dos cursos d’Educació 

Infantil, depenent del nombre d’alumnes a cada grup, però es donarà preferència als nens i 

nenes de P3 (si és el cas) a poder ocupar l’aula més propera als serveis.  

A més d’aquestes dues aules, disposa d’un lavabo comú, d’un quartet molt reduït per 

guardar material i d’una entrada molt petita. 

El Parvulari disposa d’un pati per a l’esbarjo de l’alumnat.  

 

 
 
 



 
Edifici de Primària 
 
Aules: Donat el cas que els alumnes d’Educació Infantil superin el nombre màxim d’alumnes 

que hi pot haver al Parvulari, es condicionarà l’aula que es consideri més adient en l’edifici 

de Primària per a alumnes de Parvulari. 

 

Dos edificis prefabricats 

 
Els dos edificis es troben situats a l’antic pati de l’escola. Cadascun consta de: 

- Dues aules d’Educació Primària. 

- Dos lavabos, un per als nens i l’altre per a les nenes. 

I un d’ells disposa d’una aula petita de suport o de recursos pedagògics.  

 

Els escenaris especialitzats 
 

Aula d'informàtica   

• El centre disposa d'una aula d'informàtica, que és l'espai docent específic per a l'ús i 

aprenentatge d'aquesta nova tecnologia. També s’hi podran impartir, en cas de 

necessitat, altres àrees (SEP, desdoblament de grups...). 

• El responsable d'aquesta aula és el coordinador d'informàtica del centre, que 

gestionarà el seu equipament i tindrà cura de l'inventari especialitzat. 

• El coordinador d'informàtica realitzarà anualment una previsió d'ús d'aquest espai, 

establirà un sistema de reserva amb antelació de les franges horàries concretes 

d'utilització, i un control quantitatiu i qualitatiu d'aquesta. Igualment, farà un resum 

valoratiu per integrar-lo en la memòria anual. 

 

Pavelló poliesportiu  

• El centre disposa del pavelló municipal, on s’hi realitza l’educació física i 

psicomotricitat i altres activitats per a grups nombrosos d’alumnes (premis tornejos, 

celebració d’alguna festa escolar, teatre, esbarjo en cas de pluja, vent molt fort, calor 

excessiva...). 

• En les hores d’educació física s’utilitza el vestuari que hi ha a dintre d’aquest espai 

poliesportiu.  

• Hi ha un quartet per guardar el material, compartit amb l’ajuntament. El responsable 

d'aquest material és el professor d'educació física, que el gestionarà i tindrà cura de 

l'inventari especialitzat.  



 

• La previsió d’ús d’aquest espai es fa d’acord amb l’ajuntament, ja que també s’hi 

realitzen activitats del poble en horari lectiu. 

 

• Cada mestre/a i/o monitor que en fa ús es responsabilitza d’obrir i tancar la porta en 

clau, tenir cura de l’ordre i de deixar les instal·lacions netes. 

 

Els patis   

• El centre disposa de patis, que constitueixen un espai docent per a l'esbarjo de 

l'alumnat, ocasionalment 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 cap 

d'estudis, que vetllarà per tal que no es produeixin interferències entre usos 

alternatius. 

• L'horari d'esbarjo dels alumnes es correspon amb horari docent dels mestres. La PGC 

inclou torns de vigilància de patis que sempre hauran de ser suficients en nombre i 

distribució per  assegurar-ne un correcte ús i seguretat. 

 

Espais dels mestres   

• El centre no disposa, com a espais dels mestres, d'una sala mestres. El despatx fa 

aquesta funció. No tenim despatxos de tutoria; en tot cas, es pot utilitzar la petita aula 

d’educació especial. 

• Els treballs de coordinació dels mestres i tasques individuals dels mestres es fan a les 

aules, si aquests no són en horari lectiu. També s'utilitzen les aules per a reunions i 

entrevistes amb pares i alumnes. 

• Les sessions dels òrgans col·legiats de govern es fan en una aula o a la sala 

polivalent.   

 

Espais per a la gestió 

• L’espai que es destina als usos propis de la gestió al centre és el despatx de direcció 

(que alhora és sala de mestres i fins i tot a vegades fa les funcions d’aula per a treball 

individualitzat amb algun/s alumnes).  

Sala polivalent   

• El centre disposa d’una sala polivalent que fa la funció principal de menjador. Hi ha 

instal·lats dos ordinadors, un projector i una pantalla. El responsable és el coordinador 

d’informàtica, que gestionarà el seu equipament i tindrà curs de l’inventari 

especialitzat.  



• En aquest espai es pot fer ús i aprenentatge de les diverses àrees dels currículum. 

S’hi fan activitats en gran grup, desdoblaments... Es tindrà en compte de no interferir 

en l’horari destinat a menjador i la seva preparació. 

 

 

Biblioteca   

• El centre no disposa d'una biblioteca, que és l'espai específic que conté els llibres per 

a l'ús dels alumnes del centre. El centre disposa de biblioteca d’aula a cada classe, 

amb un inventari dels llibres de consulta, i d’un espai reduït a l’entrada de l’escola, el 

Sofà de Bora Llibres, equipat amb un sofà, una làmpada i uns prestatges per a llibres, 

que l’alumnat utilitza segons un horari establert a inici de curs. El responsable 

d’aquest espai és el/la cap d’estudis, que gestiona el seu equipament.  
 
 
2.7- Festes escolars  
 
Quan el claustre aprova les festes que es portaran a terme al llarg d’un curs escolar, aquest 

es compromet a col·laborar en la seva organització.   

 
 
2.8- Menjador escolar 
 
Tot el personal contractat per dur a terme aquest servei ha de conèixer la normativa de 

menjador (Pla de funcionament). El claustre de mestres col·laborarà sempre que sigui 

necessari. 

 
2.9- Accés a l’escola 
 

Tots els i les mestres de l’escola disposaran de claus del recinte escolar. L’accés al recinte 

escolar en hores no lectives serà responsabilitat de cada un/a dels mestres, deixant sempre, 

en marxar, l’alarma connectada. 

Quan un mestre/a deixa l’escola, tindrà l’obligació de retornar les claus a la direcció del 

centre. 

 
2.10- Pla d’emergència   
 
1. El mestre/a que hi hagi en el moment de l’emergència a cada espai serà responsable dels 

alumnes i haurà d’encarregar-se de: 

 

 



 

A) En cas d’ EVACUACIÓ a l’edifici de PRIMÀRIA: 

 

• Tancar portes i finestres de l’espai abans de sortir 

• Agrupar els alumnes i vetllar per fer una sortida ordenada: tots en fila índia darrera el 

mestre que farà de guia. Recordar als alumnes que no cal agafar ni recollir res. 

 

• Reagrupar els alumnes al punt de trobada i fer-ne el recompte. 

 

 

 

 

EL QUE ACTIVI L’ALARMA... 

• Adjudicar els alumnes que tingui en el moment de l’emergència al company/a més proper 

tot indicant el punt de trobada més adient. 

• Dirigir-se al quadre elèctric situat entre els lavabos i la biblioteca i fer sonar l’alarma durant 

uns segons. 

• Donar l’avís a tothom per si no han sentit l’alarma (trucar a l’edifici d’infantil). 

• Trucar al servei d’emergència adient (bombers, policia, ambulàncies...) 

• Baixar el diferencial de la llum i aturar la caldera. 

• Revisar que l’edifici sigui totalment buit i agrupar-se amb tothom al punt de trobada. 

 

FUNCIONS ESPECIALS per qui es trobi en l’espai següent: 

 

Aula 1     

 

donar l’avís d’emergència al pavelló mentre es dirigeixi amb 

els alumnes al punt de trobada 

Aula 4     

 

donar l’avís a la cuinera. Si no hi és, tancar la clau del gas      

Pavelló esportiu   controlar els lavabos. 

Cuina      

 

tancar la clau del gas. 

Barracó      el mestre que detecti una emergència en aquest espai haurà 

d’avisar a tot el barracó, delegar els alumnes i seguidament 

activar l’alarma. 

 

 

 

Plaça de l’Ajuntament Punt de trobada 



 

En cas de CONFINAMENT: 

• Tancar portes i finestres de l’aula i d’altres dependències 

• Agrupar els alumnes dins l’edifici (a Primària, a l’aula polivalent, juntament amb el grup 

d’Educació Infantil que aquell curs escolar ocupi l’aula del costat de la cuina) i fer-ne el 

recompte. 

• Controlar la sortida dels alumnes. 

 

B) En cas d’ EVACUACIÓ a l’edifici d’INFANTIL: 

 

• Tancar portes i finestres de l’espai abans de sortir 

• Agrupar els alumnes i vetllar per fer una sortida ordenada: tots en fila índia darrera el 

mestre que farà de guia. Recordar als alumnes que no cal agafar ni recollir res. 

• Reagrupar els alumnes al punt de trobada i fer-ne el recompte. 

 

 

 

 

 

EL QUE ACTIVI L’ALARMA... 

 

• Adjudicar els alumnes que tingui en el moment de l’emergència al company/a més proper 

tot indicant el punt de trobada més adient. 

• Donar l’avís a tothom DE FORMA ORAL. 

• Trucar al servei d’emergència adient (bombers, policia, ambulàncies...) 

• Donar l’avís als veïns més propers: La llar d’infants i l’Ajuntament. 

• Donar l’avís a l’edifici de Primària. 

• Baixar el diferencial de la llum. 

• Revisar que l’edifici sigui totalment buit i agrupar-se amb tothom al punt de trobada. 

 

C) En cas de CONFINAMENT: 

• Tancar portes i finestres de l’aula i d’altres dependències 

• Agrupar els alumnes dins l’edifici (a Primària, a l’aula polivalent, juntament amb el grup 

d’Educació Infantil que aquell curs escolar ocupi l’aula del costat de la cuina) i fer-ne el 

recompte. 

• Controlar la sortida dels alumnes. 

 

Plaça de l’Ajuntament 
 
 
 
Camí del torrent 

Punts de trobada 
 



2. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE NEVADES, AIGUATS, VENTADES...  

 

En cas de situacions de risc potencial o de risc real que puguin suposar un perill per als 

usuaris del nostre centre, i amb l’objectiu de garantir la seguretat de les persones de la 

comunitat educativa, actuarem guiats per les indicacions del Departament d’Ensenyament: 

 

1. Cal mantenir la normalitat acadèmica, llevat que les circumstàncies ho desaconsellin. 

 

2. Quan el CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya) informa l’Ajuntament i/o 

Consell Comarcal de la situació de risc potencial o real, caldrà que l’Alcalde i/o President del 

Consell Comarcal iniciïn les gestions i es prenguin les decisions de la seva competència  per 

aplicar el pla d’emergència  que afecta els centres educatius. 

 

3. La decisió de suspendre les classes o de tancar el centre només pot ser adoptada per 

l’Alcalde del municipi. L’Ajuntament serà l’encarregat de comunicar aquesta decisió a la 

direcció del centre educatiu.  

 

4. El director/a del centre posarà en pràctica les actuacions previstes en aquest pla 

d’emergència. 
 

A. Si l’alumnat es troba en el centre (evacuació)   
 

1. Els canals per informar de la decisió seran:  

• Informar a les famílies, per telèfon i per e-mail, que vinguin a recollir els seus fills/es 

tan aviat com sigui possible. Alhora, es demanarà als pares que localitzem per 

telèfon, que passin la informació a tantes famílies com puguin. Els mestres lliuraran 

l’alumnat a les seves famílies assegurant-se de lliurar cada alumne a un adult (pares, 

avis, amics, veïns, familiars...). 

• Passar una circular informativa  a través de la carpeta de comunicats (si això és al 

matí, i abans que els alumnes siguin recollits) de si a la tarda no hi ha classe i/o 

l’escola estarà tancada. En aquesta mateixa circular s’informarà a les famílies que es 

penjarà una nota al plafó de l’escola i una nota al bloc de l’escola (si les connexions 

són possibles) per notificar del tancament del centre l’endemà i/o de la suspensió de 

les classes, si és el cas.  

• La informació de la nota també es donarà per correu electrònic massiu (si les 

connexions són possibles) a les famílies de les quals disposem l’adreça.  



• Comunicar al President de l’AFA (associació que gestiona el menjador i organitza les 

activitats extraescolars) la suspensió de les classes i/o el tancament del centre, per tal 

que aquest informi el seu personal (cuinera, monitoratge de menjador i 

d’extraescolars) o empresa de serveis que estigui contractada. 

 

2. El director/a, o algun altre membre de l’equip directiu, o algun mestre/a en qui es delegui, 

estarà al centre educatiu per tal que quedi coberta l’atenció de l’alumnat fins que tots els 

alumnes del centre hagin estat recollits. Tenint en compte que es tracta de situacions 

d’emergència per a tothom, pot donar-se el cas que per les circumstàncies meteorològiques 

sigui aconsellable que part del personal docent (sigui o no de l’equip directiu) i no docent 

torni al seu domicili.  

Si s’ha pogut oferir el servei de menjador, la cuinera i les monitores també romandran al 

centre fins a les 3h o fins que el servei de menjador hagi acabat. 

En el cas que part del personal hagi d’abandonar el centre, l’Alcalde conjuntament amb la 

direcció del centre valorarà si hi ha suficient personal docent per atendre l’alumnat. Segons 

aquesta valoració, es decidirà si es tanca el centre i/o es suspenen les classes. 

 

3. Informar, la direcció, al personal docent i PAS (administrativa) del centre que no estigui 

present, de la suspensió de classes i/o tancament del centre, per telèfon i per email.  

 

4.Tan bon punt sigui possible, es comunicarà la incidència a la Inspecció i a la Direcció dels 

Serveis Territorials d’Ensenyament (per telèfon o per correu electrònic 

gir_administracio.ensenyament@gencat.cat) conforme s’ha realitzat l’evacuació, indicant 

l’hora que el centre ha quedat tancat, així com les possibles incidències.  

 

B. Si l’alumnat no ha començat la jornada escolar. 
 

1. Quan el CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya) informa l’Ajuntament 

i/o Consell Comarcal de la situació de risc potencial o real, caldrà que l’Alcalde i/o 

President del Consell Comarcal iniciïn les gestions i es prenguin les decisions  de la 

seva competència per aplicar el pla d’emergència  que afecta els centres educatius. 

2. La decisió de suspendre les classes o de tancar el centre només pot ser adoptada per 

l’Alcalde del municipi. L’Ajuntament serà l’encarregat de comunicar aquesta decisió a 

la direcció del centre educatiu.  

3. Tenint en compte que es tracta de situacions d’emergència per a tothom, pot donar-se 

el cas que per les circumstàncies meteorològiques sigui aconsellable que part del 

personal docent i no docent es quedi al seu domicili. El director establirà quin personal 



pot deixar el seu domicili, segons condicions de seguretat. En aquest cas, l’Alcalde 

conjuntament amb la direcció del centre valorarà si hi ha suficient personal docent per 

atendre l’alumnat. Segons aquesta valoració, es decidirà si es tanca el centre o es 

suspenen les classes. 

4. Els canals per informar la comunitat educativa de la decisió seran:  

• Penjar una nota al plafó i una nota al bloc de l’escola (si les connexions són 

possibles) per notificar del tancament de l’escola i/o de la suspensió de les 

classes, si és el cas. Al plafó es farà a través de l’Ajuntament (conserge) i al 

bloc serà la direcció o mestre/a en qui es delegui. 

• La informació també es donarà per correu electrònic massiu (si les connexions 

són possibles) a les famílies de les quals en tenim l’adreça.  

• Comunicar al President de l’AFA (associació que gestiona el menjador i 

organitza les activitats extraescolars) la suspensió de les classes o el 

tancament del centre, per tal que aquest informi el seu personal (cuinera, 

monitoratge de menjador i d’extraescolars) o empresa de serveis que estigui 

contractada. 

 

5. Informar el personal docent i PAS del centre: se’ls comunicarà la suspensió de 

classes i/o tancament del centre, per telèfon i per email.  

6. Tan bon punt sigui possible, es comunicarà la incidència a la Inspecció i a la Direcció 

dels Serveis Territorials d’Ensenyament (per telèfon o per correu electrònic 

gir_administracio.ensenyament@gencat.cat) conforme s’ha tancat el centre, indicant 

la data en què el centre ha quedat tancat, així com les possibles incidències. 

7. Com a acció preventiva, el centre informarà les famílies a l’inici de curs, mitjançant el 

dossier informatiu de setembre, que l’escola disposa d’un protocol d’actuació per a 

casos d’emergència (ja sigui evacuació, confinament o tancament del centre abans de 

l’inici de l’activitat escolar). 
 
 

2.11- Accidents i malalties 
 
 

• Quan un alumne/a s’accidenta, segons la gravetat, s’avisarà els pares o tutors legals. 

Si es veu la necessitat, es trucarà una ambulància pel trasllat a un centre sanitari. 

• Si algun alumne ha de prendre algun medicament a l’escola, els pares ho notificaran i 

aportaran una recepta mèdica o un informe del metge (nom de l’alumne, pauta 

d’administració i nom del medicament). Alhora, donaran un document d’autorització al 

tutor/a, que aquest mateix els facilitarà quan convingui.  

• Els/les nens/es que estiguin malalts, s’han de quedar a casa fins que estiguin recuperats.  



 

2.12- Normes generals de convivència    
 

Mestre(a)/mestre(a) 

 

• Crear un bon clima de treball entre tots els/les mestres de l’escola.  

• Anar ben coordinats en l’aspecte pedagògic. 

• Col·laborar en totes les tasques possibles pel bon funcionament del centre. 

• Escoltar i respectar les opinions de tots/es. 

• Assumir les decisions majoritàries dels claustres i obrar en conseqüència. 

 
Mestre(a)/alumne(a) 
 

• Es tractarà per igual a tothom, sense tenir en compte el nivell intel·lectual o social. 

• Es prepararan activitats per a poder atendre les diverses necessitats educatives de 

l’alumnat. 

• El mestre/a tutor/a controlarà l’assistència dels seus/seves alumnes. 

• El mestre/a tutor/a donarà a conèixer les dificultats d’aprenentatge al mestre/a d’Educació 

Especial i a l’EAP perquè prenguin les mesures pertinents. 

 

 
3- Reglament d’alumnes: organització i funcionament. 
 
 
3.1- Entrades i sortides del centre. 
 
ENTRADES   
 

Matí 

 

Tots els alumnes de l’escola poden començar a entrar al recinte escolar a partir de les 8:55, 

moment en què la conserge obre el portal gran. Dos mestres i la conserge tenen cura que 

cap alumne que hagi entrat al recinte escolar, no en surti.  

 

Els alumnes d’educació infantil poden entrar al recinte amb els acompanyants fins davant de 

les seves aules esperant que les mestres els rebin. Llevat dels alumnes de P3 que accediran 

a les 9h per la porta del davant de les aules dels baixos de l’ajuntament.  

 



Els altres alumnes de Primària que vagin entrant s’esperen dins el recinte escolar. Els 

alumnes de les aules de l’edifici principal s’esperaran a la zona del porxo i davant de 

l’escola. Els alumnes de les aules prefabricades s’esperaran pròxims a aquesta zona. Els 

alumnes de primària de les aules de la planta baixa de l’ajuntament s’esperen sota el porxo.  

    

A les 9h, quan sona la música d’entrada, cada mestre/a acull el seu grup i entren a les seves 

aules. Els alumnes de primària de les aules de la planta baixa de l’ajuntament aniran 

acompanyats amb el/la seu/va respectiu/va mestre/a. Es procurarà que l’entrada es faci amb 

tranquil·litat. La conserge tancarà el portal a les 9:05h. 

En cas d’alumnes que arriben més tard d’aquesta hora, hauran de trucar el timbre i esperar 

que la conserge els obri. En el cas dels alumnes de la planta baixa, hauran de trucar el 

timbre de la porta de la seva aula. 

 

Tarda 

 

A les 15h, s’obrirà el portal de l’escola, tots els alumnes de l’escola seran acollits pels 

mestre/a corresponent i entraran a les seves aules tant els que vénen de casa com els que 

s’han quedat al servei de menjador. Llevat dels alumnes de P3 que s’hagin quedat al 

menjador, que el/la monitor/a de menjador els acompanyarà fins a la seva aula ubicada als 

baixos de l’ajuntament. Els alumnes de primària de les aules de la planta baixa de 

l’ajuntament aniran acompanyats amb el/la seu/va respectiu/va mestre/a. 

  

A les 15:05h, les monitores de menjador tancaran el portal amb clau. En cas d’alumnes que 

arriben més tard, hauran de trucar el timbre i esperar que se’ls obri la porta. Els alumnes de 

la planta baixa que arribin tard hauran de trucar el timbre de la porta de la seva aula.  

 
Puntualitat: en cas de reiteració de retards, s’intentarà resoldre el problema amb la família; si 

no es resol, es sol·licitarà la col·laboració dels professionals dels serveis socials del municipi 

i dels serveis educatius. 

 

En cas de pluja, aquestes entrades seran igual, i els alumnes es col·locaran sota els porxos. 

Els alumnes de primària de l’aula de la planta baixa de l’ajuntament aniran acompanyats 

amb el/la seu/va respectiu/va mestre/a. 

 

En cas de pluja intensa, els alumnes de les aules prefabricades seran acompanyats pels 

seus familiars fins a les aules.  

Els dimecres i els dijous, a partir de les 8:45h i a les 15h es podrà accedir al centre pel 
portal petit de l’escola per comprar els tiquets de menjador a secretaria. 



 
SORTIDES 
 

Sortida a l’edifici de l’ajuntament 

 
Tant a les 12:30h com a les 16:30h, els/les mestres entregaran cada nen/a a la seva família 

o persona autoritzada quan aquesta s’acosti a la porta del davant de l’edifici. Si la mestra ha 

de donar algun encàrrec a la família, demanarà que s’esperin a la sortida, i viceversa.  

 

Sortida al recinte principal de l’escola   
 

Tant a les 12:30h com a les 16:30h, els/les mestres acompanyaran el seu grup amb 

tranquil·litat fins a la sortida. Els alumnes d’infantil sortiran pel portal petit i els de primària pel 

portal gran.  

L’alumnat que no hagi portat l’autorització signada conforme pot sortir sol o amb 

l’acompanyament d’un germà gran, no podrà sortir de l’escola sense que el vinguin a buscar 

els pares, mares o representants legals o persona autoritzada. 

Si la mestra ha de donar algun encàrrec a la família, demanarà que s’esperin a la sortida, i 

viceversa.  

A partir de les 16:40, el portal de l’escola quedarà tancat i, per tant, cap alumne podrà entrar 

a partir d’aquesta hora al recinte escolar. 

En cas de pluja intensa, els alumnes de les aules prefabricades es quedaran esperant a la 

porta de l’aula fins que arribin els seus familiars.  

 

  
 3.2- Esbarjo  
 
Esbarjo Ed. Infantil 
 
• Els/les alumnes sortiran al pati ordenadament i amb fila, sense empentes, sense córrer... 

• Acabada l’estona de pati, els/les alumnes recolliran i ordenaran les joguines segons les 

consignes donades.  

• Entraran a les aules ordenadament i amb fila, sense empentes, sense córrer... 

• Totes les joguines i pilotes seran de l’escola, no es poden portar joguines de casa. 

• Els dies de pluja, l’esbarjo es farà dins les aules; jugaran a racons o miraran una pel·lícula. 

• No es quedarà cap alumne a l’aula durant les estones d’esbarjo, a excepció de causes 

justificades. En aquests casos, l’acompanyarà el mestre/a que no té vigilància de pati. 

 
 



Esbarjo Ed. Primària 
 

• A les 11:00h, els/les alumnes surten al pati, seguint l’avís del mestre/a que en aquell 

moment està amb el grup. És aquest/a mestre/a qui fa sortir els nens i nenes. 

 

• Els alumnes agafaran el material de joc que desitgin del bagul. També es cuidaran 

d’endreçar-lo correctament. 

 

• Durant tota la mitja hora d’esbarjo, l’alumnat ha de sortir al pati a excepció d’aquells casos 

en què el mestre/a cregui convenient que s’ha de quedar a l’aula (per motius d’aprenentatge, 

d’indisposició...). Cap alumne no pot quedar sol a l’aula; per tant, serà el mestre que faci 

quedar aquest/s alumne/s a l’aula o en algun altre lloc, qui es cuidarà de la seva vigilància. 

• Si un alumne ha estat fent una tasca encomanada pel mestre a l’aula i no ha sortit al pati 

puntualment, haurà d’anar al pati acompanyat pel mestre/a que li ha encomanat la tasca. 

 

• Si hi ha incidents rellevants amb alguns alumnes a l’hora d’esbarjo, es notificarà als 

tutors/es.  

 

• A les 11:25 h sona el xiulet per avisar els alumnes que comencin a recollir els jocs, 

joguines, pilotes...  

• L’alumnat recollirà bé les joguines i mantindrà l’ordre; deixarà el pati net i ordenat. Farà les 

files amb ordre i anirà a baix acompanyat de les mestres. Endreçaran el material de joc al 

bagul i podran fer pipí i rentar-se les mans. 

 

• A les 11:30 h, sona la música d’entrada a les aules. Les entrades del pati es faran amb les 

mateixes fileres de les entrades del matí i de la tarda. Les files seran controlades pels 

mestres de vigilància de pati. 

 

• Els dies de pluja, l’esbarjo es farà al pavelló. També es donarà l’opció, als alumnes de CM i 

de CS, de quedar-se a les aules per jugar a jocs de taula. En aquest cas, estaran sota la 

vigilància del mestre/a que li tocava la vigilància del pati exterior. L’alumnat no podrà canviar 

de lloc (aula o pavelló), allà on decideixi estar serà per a tota la mitja hora de pati. 

En cas d’esbarjo al pavelló, l’alumnat del pavelló no jugarà dins la pista fins que hagi acabat 

d’esmorzar. 

 

 

 



 

• Totes les pilotes i joguines seran de l’escola. No es poden portar joguines de casa, excepte 

quan el/la mestre/a ho demani (ex: els alumnes d’Educació Infantil podran portar una joguina 

després de Reis). 

 
 
   3.3. Lavabos i serveis 
 
 
Educació Infantil 
 
L’alumnat d’Educació Infantil pot utilitzar el lavabo sempre que sigui convenient, procurant 

que a les hores d’entrada, a les 9h i a les 15h, s’acostumin a anar-hi abans de sortir de casa. 

Quan vagin al wàter, han d’estirar la cadena i rentar-se les mans, sense malgastar el sabó ni 

el paper. En cas que hi falti paper, han d’avisar el tutor/a. 

 

Educació Primària 
 

Els/les alumnes podran utilitzar els lavabos durant els esbarjos. També els podran utilitzar a 

les hores de sortida de les classes, però no a partir de l’anunci de les entrades a les aules ni 

en hores de classe, fora de casos excepcionals en què el tutor/a ho consideri oportú. 

Quan vagin al wàter, han d’estirar la cadena i rentar-se les mans, sense malgastar el sabó ni 

el paper. En cas que hi falti paper, han d’avisar el tutor/a. 

Dins els wàters no es pot tirar res que no sigui paper de wàter. 

No es poden tancar als lavabos amb els llisquets. 

Les nenes de CS que ho necessitin (menstruació) poden utilitzar els lavabos dels/ les  

mestres. 

   

   3.4. Faltes d’assistència de l’alumnat 
 
Control de l’assistència a classe dels alumnes: 

 
El tutor/a és l’encarregat de controlar l’assistència diària dels alumnes a l’aula, a partir d’unes 

graelles de control d’assistència. En aquesta graella, el tutor/a marca si la falta és justificada  

o no. 

Alhora, cada matí, poc després de les 9h, la conserge passa per les aules a comprovar que 

tots els alumnes hi són. En cas d’absència d’un alumne/a, si la família no ha avisat i no n’ha 

explicat els motius, cap a les 9:30h (per donar temps a les famílies a haver comunicat  

 



 

l’absència) es truca a les famílies per confirmar que el nen/a és a casa amb algun familiar i 

per saber els motius de l’absència. 

 

A l’informe trimestral de cada nen/a, a Primària, es deixa constància dels dies que no ha 

vingut a l’escola, tant si les absències han estat justificades com si no. Dues faltes de mig dia 

(matí o tarda) comptabilitzen com una absència d’un dia. 

 

Justificació de les faltes d’assistència 
 
Les justificacions es guardaran a l’expedient de l’alumne.  

• Es farà per escrit: a través d’un imprès que les famílies trobaran al bloc de l’escola. 

• En cas de malaltia (falta imprevista): les famílies notificaran l’absència mitjançant 

comunicació verbal al tutor/a (per telèfon) abans de les 9:15h. De seguida que el nen/a torni 

a l’escola, justificaran la seva absència amb l’imprès omplert i signat.    

• En cas de falta d’assistència prevista: les famílies ho notificaran al tutor/a per escrit o 

verbalment. De seguida que puguin justificaran la seva absència amb l’imprès omplert i 

signat.    

• En cas que un alumne hagi de faltar un mateix dia cada setmana al llarg d’un temps (ex: 

visita setmanal al CDIAP...): es justificarà amb un sol imprès. 

• No totes les justificacions dels pares són vàlides; en cas de dubte, el director caldrà que 

decideixi la justificació o no de l’absència del nen/a que han presentat els pares.  

 

 Quan els pares no presenten justificant 
El director pot justificar l’absència dels alumnes en casos en què hi hagi elements que 

indiquin que el nen/a ha estat malat (per l’assistent social, aspecte del nen...). 

 

Absentisme reiterat i injustificat 
En situacions de reiterat i injustificat absentisme de l’alumnat, el centre es posarà en 

contacte amb els pares, mares o tutors legals per tal d’assabentar-los de la situació i 

recordar-los les obligacions que tenen vers l’escolarització dels seus fills/es. 

Si la situació no canvia, la direcció del centre comunicarà la situació als Serveis Socials del 

municipi. 

En casos greus, es farà saber de l’absentisme concret a l’Inspector/a del centre i s’actuaria 

amb el suport de l’EAP i dels Serveis Socials. 

 
 



 
En cas de retard 
Les famílies anotaran a l’agenda o notificaran verbalment la causa del retard 

 
 
   3.5- Convivència en el centre 
 
Davant de qualsevol incompliment de relació de convivència, ens acollirem a la normativa 

vigent a l’hora d’establir mesures correctores de les faltes que s’hagin comès.. És a dir, les 

nostres NOFC s’adapten al que disposa el Decret 279/2006 de 4 de juliol, sobre drets i 

deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de 

Catalunya, tenint en compte que la disposició derogatòria del Decret 102/2010, de 3 d’agost, 

d’Autonomia de centres educatius, ha derogat l’article 4 (Millora de la convivència) i el títol IV 

(Règim disciplinari) de l’esmentat Decret 279/2006 de 4 de juliol. 

 

L’escola té elaborat un Pla de Convivència on s’expliciten totes les accions que es duen a 

terme al centre en relació a la promoció del compliment d’unes normes de la convivència.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imprès per a justificar les absències de l’alumnat 
Nom de l’alumne/a: ................................................................................................. Curs...................... 

Nom del pare / mare / tutor/a legal de l’alumne/a: .................................................................................  

Data/es de l’absència: ............................................................................................................................  

 __ matí                  __ tarda                 __ tot el dia 

 

Motiu de l’absència: 

- Malaltia                                     - Visita mèdica (cal justificant)     

- Altres (especificar):  

 

Signatura del pare / mare / tutor/a legal     Signatura del mestre/a 

 
 

Data: .................... 

 



 
 3.5.1. NORMES GENERALS 
 
a) Llocs o activitats en què les conductes i actes contraris a la 
convivència són objecte de correcció (article 35.3 LEC): 

 
• Dins el recinte escolar. 
• Durant la realització d’activitats extraescolars o complementàries (aprovades pel Consell         

Escolar). 

• Durant la prestació de serveis escolars de menjador i transport. 

• Durant altres activitats organitzades pel centre. 

• Actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats 

per la vida escolar o estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o membres de 

la comunitat educativa. 

 

b) Alumne(a) / mestre(a): 

 

• Es mantindrà el respecte alumne/mestre. 

• Es respectaran les tasques del mestre. 

• Es respectarà el torn de paraula.  

• S’expressaran les idees, suggeriments, desacords... de manera raonada.  

• S’acceptaran els avisos dels mestres. En cas de disconformitat, es respondrà amb respecte 

i sinceritat. 

• Es dirigirà al mestre amb respecte. 

• S’acceptarà el mestre, respectant el fet diferencial. 
 

c) Alumne(a) / alumne(a): 
 

• Els alumnes es respectaran i es tindran un tracte correcte. 

• En cas que dos alumnes tinguin un problema o no sàpiguen solucionar-lo, es dirà al 

mestre/a tutor/a o a la persona que hi hagi responsable en aquell moment. 

• No es diran  “paraulotes” ni insults de cap mena. 

• No es podran portar ni menjar xiclets, pipes, llaminadures... el dia de l’aniversari ni cap altre 

dia. 

• No es podrà portar mòbil (excepte casos justificats). 

• El mestre/a vetllarà pel bon funcionament del grup a través d’assemblees, xerrades, 

tutories... (veure Pla de Convivència) buscant estratègies per a millorar la bona relació. 

 



 
e) Normes d’higiene i bona presència:  

 
Cal venir a escola nets i polits, pentinats, i ben calçats (per tal d’evitar lesions, es recomana 

que els alumnes portin calçat que vagi ben lligat).   

 

No s’accepta dins de l’aula: les gorres, mocadors al cap... (a no ser que sigui un símbol 

religiós, sempre i quan no dificulti la realització del currículum i la identificació de l’alumne/a). 

 

3.5.2. CONDUCTES GREUS I SANCIONS APLICABLES (regulades en l’art. 

35 de la LEC). 
 

A) FALTES: Conductes i actes greument perjudicials per a la convivència i sancions 
que es poden imposar. 
 
*Faltes greument perjudicials (art. 37.1 LEC): 

 

a) Injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres 

membres de la comunitat educativa. 

b) El deteriorament intencionat de llurs pertinences. 

c) Actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

d) Alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre: 

- deteriorament greu de les dependències o equipaments dels centres, 

- falsificació o subtracció de documents o materials acadèmics, 

- suplantació de la personalitat en actes de la vida escolar. 

e) Actes o possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut o 

la incitació a aquests actes. 

f) Comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 

 
*Faltes especialment greus (art. 37.2 LEC i 24.4 Decret d’autonomia): 

- Els actes o conductes abans esmentades i recollides en l’art. 37.1 de la LEC que impliquin 

discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o 

social dels afectats. 

 
 
 

 



 
*Sancions que es poden imposar per conductes greument perjudicials per a la convivència 

(art. 37.3 LEC) 

 

• Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries. 

• Suspensió del dret a assistir al centre o a determinades classes. 

 

En tots dos supòsits, per un període màxim de 3 mesos o pel temps que resti a la finalització 

del curs acadèmic; si són de 3 mesos, el Departament haurà de proporcionar a l’alumnat 

sancionat una plaça escolar en un altre centre educatiu per tal de garantir el seu dret a 

l’escolaritat) o bé la inhabilitació per cursar estudis al centre. 

 

• Sanció complementària: En el cas que els alumnes que, intencionadament o per 

negligència, causin danys a les instal·lacions o el material del centre o en sostreguin 

material, han de reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la 

responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als pares o als 

tutors, en els termes que determini la legislació vigent. (art. 38 LEC). 

 

• Alguna activitat d’utilitat social per al centre.(art. 25.1 Decret d’autonomia) 

 

L’aplicació de les sancions no pot privar els alumnes de l’exercici del dret a l’educació ni, en 

l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització. En cap cas no es poden imposar sancions 

que temptin contra la integritat física o la dignitat dels alumnes. 

 

*Criteris per a la graduació de les sancions que corregeixen les faltes (article 36.2 LEC i 

article 24.3 del Decret d’ Autonomia): 

 

Les sancions han de guardar proporció amb els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter 

educatiu. 

 

Per la graduació de les sancions cal tenir en compte els criteris següents: 

 

• Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumne afectat. 

• La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 

• La repercussió de la sanció en la  millora del procés educatiu de l’alumne afectat i de la 

resta de l’alumnat. 



• L’existència d’un acord explícit amb els pares o tutors legals, en el marc de la carta de 

compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de manera 

compartida. 

• La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona. 

• La reincidència o reiteració de les actuacions que  se sancionen. 

 

Pel que fa als actes i conductes que són considerades faltes especialment greus (art. 37.2 

LEC), les sancions a aplicar s’han d’acordar de manera proporcionada a aquesta especial 

gravetat (art. 24.4 Decret d’autonomia). 

 

*A qui correspon aplicar la sanció per faltes greument perjudicials ( article 25 Decret 

d’Autonomia i art. 7.b) Decret de la direcció) 

 
Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a 

l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per 

al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera 

complementària en la resolució del mateix expedient. 

 
 
B) IRREGULARITATS: Conductes i actes que no perjudiquen greument la convivència 
o conductes contràries a la convivència. 
 

Les mesures que es poden adoptar queden establertes en aquestes Normes d’Organització i 

Funcionament de Centres (NOFC) i, per tant, a la carta de compromís educatiu. 

 

*Conductes contràries a la convivència:   

 
• Les mateixes a), b) ,c), d), e), f) sobre faltes greument perjudicials( les de l’apartat 

37.1 de la LEC) quan no siguin de caràcter greu. 

• Les faltes injustificades d’assistència a classe 

• Les faltes injustificades de puntualitat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

*Mesures correctores de les irregularitats per conductes contràries a la convivència, de 

caràcter no greu. 

 

• Prenem com a referència  l’article 34 del Decret 279/2006 ja derogat: 

 

a. Amonestació oral. 

b. Compareixença immediata davant del cap o la cap d’estudis o del director o de la 

directora de centre. 

c. Privació del temps d’esbarjo. 

d. Amonestació escrita. 

e. Realització de tasques educadores per a l’alumnat, en horari no lectiu, que no es podrà 

prolongar per un període superior a dues setmanes.  

f. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre 

(excursions, sortides, colònies...) per un període màxim d’un mes. 

g. Canvi de grup o classe de l’alumnat per un període màxim de quinze dies. 

h. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc 

dies lectius. 

 

• Mesura complementària: Si un alumne, intencionadament o per negligència, causa danys a 

les instal·lacions o el material del centre o en sostreu material, aquest  haurà de reparar els 

danys o restituir el que hagi sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que el 

correspongui, a ell mateixos o a la mares, al pares o al tutors, en els termes que determini la 

legislació vigent. (art. 38 LEC) 

 
• Alguna activitat d’utilitat social per al centre (art. 25.1 Decret d’autonomia). 

 

En tot cas, les mesures correctores han de guardar proporció amb els fets i han de tenir un 

valor afegit de caràcter educatiu. Així mateix, han d’incloure sempre que sigui possible 

activitats d’utilitat social per al centre educatiu. 

 

*Competència per aplicar mesures correctores. 
(Prenem com a referència els articles 35 i 36 del Decret 279/2006 ja derogat.) 
 

• Situacions en què les mesures correctores per conductes contràries a la convivència s’han 

d’aplicar, directament, per qualsevol professor/a del centre, escoltat l’alumnat: 
 
 



 
a) Amonestació oral. 

b) Compareixença immediata davant del cap o la cap d’estudis o del director o de la 

directora de centre. 

c) Privació del temps d’esbarjo. 

  

• Casos en què correspon  als òrgans unipersonals  de govern (tutor/a, cap d’estudis o 

director/a del centre), un cop escoltat l’alumnat: 
 
d) Amonestació escrita. 

e) Realització de tasques educadores per a l’alumnat, en horari no lectiu: no es podrà 

prolongar per un període superior a dues setmanes. 

f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre: 

per un període màxim d’un mes. 

g) Canvi de grup o classe de l’alumnat: per un període màxim de quinze dies. 

h) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes: per un període no superior a 

cinc dies lectius. 

 

*Procediment d’informació a les famílies. 

 

Les esmentades mesures es comunicaran formalment a les famílies a través d’una reunió, 

convocada pel tutor/a de l’alumne, amb els pares o tutors legals de l’alumne. 

En cas que calgui i sigui possible establir pautes compartides d’actuació, el tutor/a convocarà 

la reunió i en farà el seguiment. 

 

En casos de conductes greus o molt greus també hi assistiran, a més, òrgans unipersonals 

de govern (cap d’estudis i/o director/a del centre). La comissió de convivència serà 

coneixedora de tot el procés i actuarà segons les seves funcions. 

En tots els casos, quedarà constància escrita de l’adopció de les mesures i amb l’explicació 

de la conducta de l’alumnat que l’ha motivada. 

 

C) CONSIDERACIONS 
 
Les sancions acordades no es poden fer efectives abans de la Resolució del corresponent 

recurs o reclamació de la finalització del termini per interposar-lo. 

 

 



 

Les faltes i les sancions prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de 

la seva imposició. 

“Quan en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la 

convivència, l’alumne i la seva família en els menors d’edat, reconeixen de manera 

immediata la comissió de fets i accepten la sanció, la direcció imposa i aplica directament 
la sanció. No cal obrir expedient. Ara bé, s’ha deixar constància escrita de reconeixement 

de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció. (Article 25.7 del Decret d’Autonomia). 

 
Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret 

a assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització obligatòria, es procurarà 

l’acord amb els pares. Quan no s’obtingui aquest acord, la Resolució que imposa aquesta 

sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit. (Article 25.6 del Decret 

d’Autonomia). 
 

Observació: si el fet pot ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment comès 
(disposició addicional dinovena Decret d’autonomia), la direcció del centre públic ha de 

comunicar al ministeri fiscal aquest fet comès per qualsevol persona de la comunitat 

educativa en el centre o en relació directa amb la seva activitat, sens perjudici de la 

continuïtat de les accions correctores previstes en aquest Decret per a l‘alumnat. 
 

D’acord amb això, la normativa d’inici de curs sobre “criteris que cal aplicar en el supòsit de 

presumpta comissió, per part d’alumnes, d’algun tipus de delicte o falta penal dins les 

dependències del centre”: 

 

En el supòsit que e tinguin indicis racionals clars i suficients que algun alumne/a ha comès 

algun acte presumiblement delictiu (ex: tràfic d’estupefaents) o constitutiu de falta penal (ex: 

agressió), cal: 

• Incoar expedient disciplinari. 

• Denunciar el cas davant la policia. 

 
Podria ser que la presumpta comissió d’un delicte o falta penal es desprengui en el curs 

d’iniciar un expedient disciplinari. En aquest cas cal: 

• que l’instructor elabori un informe, 

• que la direcció el trameti al ministeri fiscal, 

• que es trameti el mateix informe als SSTT d’Ensenyament. 

 



 3.5.3. PROCEDIMENT D’UN EXPEDIENT DISCIPLINARI PER FALTES 
GREUS (en el full següent) 
 
1. COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA. 
 

Funcions:  

 

• Garantir una aplicació correcta del que disposa el Decret 279/2006 de 4 de juliol, sobre 

drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no 

universitaris de Catalunya, tenint en compte que l’article 4 i el Títol IV han estat derogats. 

• Col·laborar en la planificació de mesures preventives i en la mediació escolar. 

 

Representants que la integren: 2 mestres membres del consell escolar del centre, 2 

pares/mares membres del Consell Escolar i la directora del centre que la presideix. 

 

Procés d’elecció: en reunió de consell escolar, segons disposició i voluntat dels mestres i 

pares/mares membres del consell escolar. 

 

En les sessions de la comissió de convivència hi poden participar altres professionals, amb 

veu i sense vot, quan la temàtica a tractar així ho aconselli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                             

Director:    - Incoa (inicia) expedient 
                  - Nomena instructor 

 
 

Notificació a:  Alumne i pares si l’alumne < 18 anys 
 

                                    
            
 
 
            
                                                                            

                                                            
 

                                                  
                                 Termini: 5 dies 
 
 
        
                             Termini: 5 dies  
        
            

←←←←                                          
                                               
  
 

                              
 

 
 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDUCTES GREUMENT 
PERJUDICIALS I ESPECIALMENT 
GREUS PER A LA CONVIVÈNCIA 

Mesures provisionals: 
  a) Suspensió 
provisional 
d’assistència a classe: 
   b) Suspensió 
provisional 
d’assistència al centre 
  
- Mínim 3 dies lectius 
- Màxim 20 dies lectius 

Pràctica de diligències per part de l’Instructor: 
D) Aclariment dels fets 
E) Escoltar alumne, pares,... 

Tràmit de vista i audiència 
L’Instructor ha de donar vista de l’expedient complet fins 
la proposta de resolució provisional 

Puguin manifestar la seva conformitat amb 
l’expedient i el que es proposa o hi pugui 
formular al·legacions 

La direcció 
del centre ha 
d’informar 
periòdicament 
al CE dels 
expedient 
resolts. 

 
L’alumnat o els pares poden demanar que el 
CE revisi la sanció. El CE podrà proposar 
noves mesures 

Resolució per part del director 

En centres públics: 
es pot interposar 
recurs davant del 
SSTT 
Termini: 1 mes 

En centres concertats: 
Poden reclamar davant dels SSTT 

Termini: 5 dies hàbils i contra la resolució 
dels ST un recurs davant la DG Atenció a 
la Família i Comunitat Educativa, en el 
termini d’un mes 



3.6- Salut 
 
6.1 Els alumnes no han d’assistir a l’escola si no es troben bé. 

6.2 Medicaments: per tal que s’administri algun medicament als alumnes, cal que la família 

porti la recepta o un informe detallat del metge (nom de l’alumne/a, pauta d’administració i 

medicament) i ompli el document d’autorització corresponent (es fan arribar dues còpies a 

les famílies a inici de curs; si se’ls acaben, n’han de demanar més al tutor/a). 

6.3 Al·lèrgies: cal comunicar a l’escola i notificar amb informe del metge si el nen/a pateix 

alguna al·lèrgia. 

6.4 Polls: en cas que el nen/a agafi polls, cal que la família ho notifiqui a l’escola i faci el 

tractament corresponent. La direcció passa una circular a les altres famílies fent saber que hi 

ha polls a l’escola, i demanant-los que controlin i facin el tractament, si cal, als seus fills/es. 

6.5 Normes d’higiene i bona presència: cal venir a escola nets i pentinats, i ben calçats (per 

tal d’evitar lesions, es recomana que els alumnes portin calçat que vagi ben lligat).  

6.6 Educació física: si el nen/a pateix algun tipus de problema que dificulti la realització de 

l’Educació Física (asma, problemes de columna, de cor, respiratoris…), la família ha de fer-

ho saber al tutor/a  i/o al mestre d’Ed. Física i acompanyar-ho d’un justificant mèdic. 

Cal que els alumnes de Primària portin xandall, sabates esportives (vambes) i un necesser 

amb una tovallola petita, una camiseta de recanvi (per canviar-se la camiseta que ha estat 

en contacte amb el cos) i, si es vol, una pinta i un pot petit amb sabó (no cal colònia ni 

desodorant). 

6.7 Salut alimentària: es recomana a les famílies que posin als seus fill/es esmorzars variats, 

saludables i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

lleugers (que no triguin molt en menjar-se’ls). A més, per al Medi Ambient, se’ls demanem 

que posin els esmorzars dins una carmanyola o un “ boc’n’roll ”, marcat amb el nom. No es 

poden portar llaminadures a l’escola. 

6.8 Prevenció solar: es recomana a tots els alumnes que duguin una gorra marcada amb el 
nom, pels dies calorosos, i especialment per l’estona de menjador.  

6.9  Casos d’emergència (nevades, aiguats...): tenim elaborat un protocol d’actuació, com 

acció preventiva, segons indiquen les orientacions del Departament d’Ensenyament.  

6.10 Actuacions sanitàries a l’escola: la Generalitat té establertes les següents actuacions 

sanitàries dins els centres escolars, efectuades per personal sanitari de l’Àrea Bàsica de 

Salut de Banyoles: revisió bucodental als alumnes de 1r i 6è, i vacunacions als alumnes de 



6è (contra l’hepatitis B, la varicel·la per als qui no l’han passat i el papil·loma humà per a les 

nenes). 

3.7- Regulació dels aparells electrònics al centre escolar. 
 
Com a norma general, i per tal d’evitar-ne l’ús inapropiat en horari escolar i extraescolar si 

les activitats són organitzades pel centre, cap alumne no pot dur aparells electrònics al 

centre ni fora d’aquest quan les activitats es duguin a terme en altres espais. 

 

 Regulació del telèfon mòbil al centre escolar. 

 

El telèfon mòbil només es podrà dur en casos justificats pel pare/mare tutor legal de 

l’alumne, prèvia demanda d’un imprès que l’escola facilitarà a les famílies, i que s’haurà de 

presentar degudament omplert a la direcció del centre i al tutor/a.  

En aquests casos, el telèfon mòbil estarà apagat de les 9h fins les 16:30h, o fins que 

l’activitat organitzada pel centre acabi. 

 En cap cas se’n podrà fer ús ni presumir d’aquest telèfon mòbil dins el recinte escolar ni en 

cap activitat escolar, encara que aquesta es dugui a terme fora del recinte escolar. Alhora, 

es recomanarà a la família i a l’alumne que no expliqui que el porta. 

Per altra banda, l’escola no es fa responsable de la pèrdua o robatori del telèfon mòbil. 

 

Aquesta regulació es donarà a conèixer a les famílies de cicle superior en la reunió de cada 

inici de curs. Recalquem que en horari escolar sempre hi ha el telèfon fix del centre a 

disposició per a qualsevol necessitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificació per poder dur telèfon mòbil a l’escola 
 
En/Na..........................................,pare/mare/tutor legal de l’alumne..................... del curs ....... 

justifico que el seu fill/a dugui un aparell de telèfon mòbil al centre per la següent raó: 

______________________________________________________________ 

 

 

I em comprometo a instar el meu fill/a a complir les normes del centre respecte als telèfons 

mòbils. 

 

Signatura del pare/mare/   Signatura de l’alumne  

tutor/a legal       Data: 

 
 
4- Reglament de pares i mares 
 
4. 1. Carta de compromís educatiu (des del curs 2010-2011) 
 
La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) estableix els drets, les llibertats i les obligacions que 

corresponen a tots els membres de la comunitat escolar i determina la cooperació entre els 

diversos agents educatius. D’aquesta llei en sorgeix la Carta de compromís educatiu, que 

tots els centres educatius de Catalunya han hagut d’elaborar i formalitzar amb les famílies 

durant el present curs 2010-2011, i que pretén potenciar la comunicació, participació, 

implicació i compromís de les famílies en l’educació dels seus fills i filles. 

La carta de l’Escola Bora Gran ha estat elaborada seguint unes pautes que dóna el 

Departament d’Ensenyament. És un document revisable que s’adaptarà als canvis que es 

puguin introduir al Projecte Educatiu de Centre.  

Aquesta carta és vàlida per a tota l’escolaritat dels alumnes a l’Escola Bora Gran (Educació 

Infantil i Educació Primària). Amb les famílies de l’alumnat de nova incorporació al centre, la 

carta de compromís es formalitzarà en el moment de la matrícula.  

Si es considera necessari, s’hi poden incloure compromisos específics addicionals  acordats 

especialment per a una situació o família en concret, i suposarà el seguiment i la revisió 

d’aquests compromisos de manera periòdica entre el centre i les famílies.  

La direcció del centre demana a les famílies que llegeixin atentament els compromisos als 

quals fa referència la carta i que signin les dues còpies que se’ls adjunten. Una còpia és per 

a la família, i l’altra per al centre. Per tant, han de retornar una còpia signada a la tutora dels 

seus fills/es durant/dins el termini establert pel centre. 

 



La responsabilitat del seguiment del compliment dels compromisos als quals fa referència la 

carta recau en el tutor/a de l’alumne/a. La carta es dipositarà en l’expedient de cada alumne 

i, en cas que no es compleixin els compromisos, en quedarà constància en aquest 

expedient.  

Si és el cas, les modificacions que s’acordin seran incloses a la carta com a addenda i 

signades, en nom de la direcció del centre, per la persona que tingui assignat el seguiment 

del compliment dels compromisos, i pel pare, la mare o el tutor/a legal de l’alumne/a. 

D’aquestes revisions també se’n signaran dues còpies, una per al centre i una altra per a la 

família. 

Si la família no accepta els compromisos de la carta (és a dir, no la signa), en quedarà 

constància en l’expedient de l’alumne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU  Família – Escola Bora Gran 
 
Benvolguts/des famílies, 

La col·laboració i participació a l’escola, per part de les famílies dels alumnes, són del tot 

necessàries per ajudar-los a aconseguir els millors resultats educatius, adequats a les seves 

capacitats, i per contribuir, d’altra banda, a la seva bona integració escolar i social. 

La finalitat d’aquesta CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU és la de garantir una 

comunicació suficient, així com la participació, implicació, compromís i acció conjunta entre 

la família i l’escola per dur a terme una acció coordinada i coherent en l’educació del vostre 

fill o filla. 

 
 
D’acord amb la nostra condició de pares, mares i/o responsables legals del nen/a: 

_____________________________________________________________________, 

manifestem estar disposats a assumir, respectar i signar aquests COMPROMISOS: 

 
1) Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat. 

2) Assistir a les reunions i entrevistes que convoqui l’escola. 

3) Llegir amb deteniment les informacions diverses que arriben de l’escola: dossier d’inici de 
curs, fulls informatius, circulars… i complir amb els terminis establerts. 

4) Interessar-nos per l’evolució personal de l’alumne/a i fer un seguiment continuat dels dels 
seus aprenentatges. 

5) Comunicar  a l’escola totes les informacions rellevants del fill/a que puguin incidir en el 
seu procés d’aprenentatge, i facilitar les informacions i documents que el centre demani, 
seguint la normativa.  

6) Transmetre al nostre fill/a el valor de la responsabilitat i l’esforç com a mitjans per a 
l’adquisició del coneixement i del desenvolupament personal, i el respecte vers els altres. 

7) Conèixer les normes específiques de funcionament del centre i instar el nostre fill/a a 
conèixer-les i respectar-les, en particular, les que afecten el desenvolupament normal de les 
classes i la convivència escolar (amb companys/es i personal que treballa al centre). 

8) Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a:  

- Ajudar-lo a complir el deure bàsic de l’estudi, a organitzar el temps d’estudi a casa, a 
preparar el material per a l’activitat escolar i a fer les tasques encomanades a casa per part 
dels mestres (deures, aportació de material divers…) 

- Garantir els hàbits d’ordre i de puntualitat i l’assistència diària a l’escola. 

 

 



 
 
 
L’escola, per la seva banda, assumeix els següents COMPROMISOS:    
 
1) Oferir a totes les famílies una reunió col·lectiva per classes a començaments de curs, i 
almenys una entrevista personal amb el mestre/a tutor/a del vostre fill/a, per curs, per 
informar de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne; alhora, atendre les peticions 
d’entrevista o de comunicació que formuli la família, d’acord amb la disponibilitat del centre. 

2) Distribuir cada inici de curs a totes les famílies un dossier amb informacions vàries 
d’interès general: horaris, autoritzacions a omplir, algunes normes… i cada mes el full 
informatiu.   

3) Fer arribar a la família, a través de l’agenda escolar i/o de la carpeta de comunicats, 
informacions puntuals sobre el vostre fill/a, notes informatives col·lectives que afectin tota la 
classe, cicle o escola, i també els informes periòdics corresponents a l’alumne/a.   

4) Organitzar activitats per potenciar la convivència entre tots els alumnes.   

5) Vetllar pel desenvolupament integral (acadèmic i personal) de l’alumnat i comunicar a la 
família qualsevol circumstància que sigui rellevant per a aquest desenvolupament.  

6) Facilitar a la família l’accés al Projecte Educatiu del centre i a les Normes d’Organització i 
Funcionament del centre. 

7) Revisar, conjuntament mestre/a tutor/a i família, el compliment d’aquests compromisos. 

8) Vetllar pel compliment i realització de la tasca educativa, per part de tot l’equip docent, 
seguint els principis recollits en el nostre Projecte Educatiu. 

 
Per tant, un cop llegits amb deteniment els compromisos continguts en aquest document, 

ACORDEM ratificar-lo, per ambdues parts, i signem aquesta CARTA DE COMPROMÍS 

EDUCATIU, que és vàlida per a tota l’escolaritat. 

 
Signatura dels pares   Segell del centre    Signatura de la  
o tutors legals:            de l’Escola Bora Gran:                             Director/a 
 
 
 
 
______________________        
(Nom i cognoms)  
 
Data 
 
 
 
 
 



4.2. Organització i funcionament dels pares i mares de l’alumnat 
(Aprovat en consell escolar el 28/05/2014) 
 
 
Drets dels pares, mares o tutors legals de l’alumnat   
 

Es consideraran, a efectes d'eleccions de representants, tant el pare com la mare de cada 

alumne. 

En cas d'absència o inexistència dels pares hi haurà un tutor/a autoritzat de l'alumne. 

Es perdrà la condició de pare i/o mare d'alumne en els casos següents: 

      - Pèrdua legal de la pàtria potestat. 

      - Fi de l'escolaritat de l'alumne en aquest centre. 

      - Baixa de l'alumne/a al centre per qualsevol motiu. 

 

Dret genèric d'informació 

 

- Se’ls reconeix un dret genèric d'informació sobre l'organització i funcionament del centre, 

de les activitats escolars, extraescolars i complementàries, dels serveis escolars i, 

específicament, sobre els aspectes educatius i avaluatius del procés d'ensenyament i 

aprenentatge dels propis fills. Aquesta informació la reben en les diverses reunions a què 

se’ls convoca des de l’escola, i també amb les diverses informacions escrites que reben al 

llarg del curs. 

- Tenen dret a ser atesos pels mestres tutors dels seus fills/es en els horaris fixats en la 

PGC, així com  a ser escoltats en aquelles decisions que afectin a l'orientació acadèmica 

dels seus fills/es. 

- Tenen dret a assistir a les reunions convocades segons la PGC. 

- Tenen dret a rebre informació correcta i puntual del comportament i activitat acadèmica i 

conductual dels seus fills/es. 

 

 Dret a una educació per als propis fills/es    

- Tenen dret a què els seus fills/es rebin una educació d'acord a les finalitats establertes en 

la Constitució i les lleis. Igualment, l'educació que se'ls oferirà en el centre estarà d'acord 

amb els principis recollits al PEC. 

 

 

 

 

 



 Dret a formació religiosa i moral    

 

- Tenen dret a què els seus fills rebin la formació moral i religiosa que estigui d'acord amb les 

seves pròpies conviccions, en el marc de la normativa vigent. L’opció religiosa triada per la 

família es mantindrà durant tot el curs escolar. En cas de voler canviar, es farà a partir del 

mes d’abril per al proper curs.  

 

 Dret de participació en la gestió i intervenció en el control   

  

- Tenen dret a intervenir en el control i la gestió del centre, a través dels òrgans de govern i 

coordinació del centre. 

 

 Dret d'associació    

 

- Tenen garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu i, en conseqüència, poden 

associar-se constituint associacions de mares i pares. 

- L’AFA pot utilitzar els locals del centre per a les activitats que els són pròpies i per a les 

seves reunions. El director facilitarà la integració d'aquestes activitats a la vida escolar, tenint 

en compte el normal desenvolupament d'aquesta. 

- L’AFA pot utilitzar les cartelleres del centre per a la difusió de la informació pròpia. 

-L’AFA tindrà contactes periòdics amb l’equip directiu del centre (prèvia convocatòria, email, 

telèfon...). El director podrà convocar els representants de l’AFA sempre que convingui. 

- L’AFA està regulada pels seus propis estatuts i té com a referència normativa el Decret 

202/1987, de 19 de maig (DOGC núm. 854, de 19.6.1987). 

 

 
Deures dels pares, mares o tutors legals de l’alumnat    
 

El deure principal és que els seus fills/es cursin els ensenyaments obligatoris i assisteixin a 

classe, així com seguir el seu progrés escolar.  

 

• En concret, per assegurar-ne el compliment, tenen el deure de:  

A) Acceptar els objectius i els principis expressats al PEC, al desenvolupament curricular, a 

la PGC i a la normativa recollida a les NOFC, com també els mecanismes previstos per fer-

ne la modificació. 

B) Col·laborar amb els/les mestres i altres òrgans educatius per al millor desenvolupament 

del procés educatiu. 



C) Fer créixer en els seus fills/es actituds favorables a l'escola. 

D) Assistir a les convocatòries individuals o col·lectives dels mestres o altres òrgans de 

l’escola per tractar assumptes relacionats amb la conducta o rendiment dels seus fills/es. 

E) Vigilar la neteja personal i el vestit adequat dels seus fills/es. 

F) Comunicar a l'escola si els seus fills/es pateixen malalties infecto-contagioses i 

parasitàries. En aquests casos, la direcció del centre actuarà d’acord al protocol establert per 

Sanitat.  

G) Assumir els acords presos pels òrgans col·legiats del centre a través dels seus 

representants. 

H) Vetllar per a l’assistència i puntualitat dels fills/es a l’escola. Per comunicar, i justificar  

adequadament, l’absència davant el mestre tutor/a seguiran el procediment establert en 

aquestes NOFC.   

I) Facilitar als seus fills/es els mitjans i material adients per portar a terme les activitats 

indicades pel mestres.  

J) Tractar amb respecte i educació a tot el personal que treballa a  l'escola. 

K) Comunicar a l'escola qualsevol incidència familiar que afecti als seus fills/es.  

L) Respectar i fer respectar les normes establertes pel centre, l'autoritat i les indicacions o 

orientacions educatives dels mestres. 

 

Tenen el deure genèric de respectar els drets i les llibertats dels altres membres de la 

comunitat educativa. 

 

Tenen el deure de respectar les normes del centre contingudes en aquestes NOFC, així com 

altres normes de rang superior que resultin d'aplicació en cada cas concret. 

 

Tenen el deure de col·laborar amb el centre per a la bona marxa de l'educació dels propis 

fills/es i assumir les responsabilitats que a nom seu reglamentàriament els pertoquen. 

Carta de compromís educatiu 
 
 
4.3- Relació famílies-escola 
 
La relació entre la família i l’escola és important, per això cal garantir el bon funcionament 

dels diferents canals de comunicació, que al nostre centre són els següents: 

 

• El full informatiu: s’envia cada mes en format paper o per correu electrònic. S’hi 

apunten els esdeveniments que tindran lloc al centre en aquell mes i altres aspectes a 

tenir en compte (sortides, terminis, beques, consells... ). 

 



 

• La carpeta de comunicats (sobre transparent gran): arriba a casa sempre que hi 

hagi circulars i informacions vàries que és important que sàpiguen les famílies. Cal 

tornar  la carpeta a l’escola l’endemà.  

• L’agenda: és una eina de comunicació que tant poden utilitzar els/les mestres com 

les famílies. 

• Les informacions que afecten a tots els alumnes del centre es donen per famílies. 

• Els articles: l’escola periòdicament fa arribar articles, recomanacions i orientacions 

referents a l’educació dels fills/es (en format paper o per correu electrònic).  

 

En aquesta mateixa línia, el centre recomana a les famílies que visitin el web Família i 
Escola: Junts x l’Educació, on el Departament d’Ensenyament ofereix informació sobre el 

procés escolar dels fills/es i orientacions i recursos per facilitar la tasca educadora.  

• Reunió general per a les famílies: s’exposen alguns temes importants de caràcter 

general relacionats amb l’escola. Es celebra al vespre. 

• Reunió amb els/les tutors/es dels grups-classe, al vespre, en dies diferents per facilitar 

l’assistència de les famílies amb més d’un fill/a a l’escola.  

• Entrevistes individuals: es concerten a partir del 2n trimestre, prèvia convocatòria dels 

tutors/es, en l’horari general establert en la PGC de cada curs. Si no és possible en 

aquest horari, les famílies poden concertar hora prèviament per a un altre moment. Si és 

necessari, mentre duri l’entrevista, els fills/es podran quedar-se al pati de menjador sota la 

vigilància de les monitores, tot i que aquell dia no utilitzin el servei. 

• Telèfons de contacte: es demana que les famílies truquin a l’escola, sempre que sigui 

possible, de 9h a 10h (horari de consergeria) i/o en hores d’esbarjo (11h-11.30h).  

• Horaris d’atenció  a les famílies: s’estableix cada curs en la PGC.   

• Faltes d’assistència: l’assistència dels fills/es a l’escola és un deure molt important. 

Sempre que no puguin assistir-hi, cal que les famílies ho comuniquin: personalment, 

telefònicament (també poden deixar un missatge al contestador) i/o a través de l’agenda 

escolar. 

• Xerrades: al llarg del curs es programen xerrades de temàtiques relacionades amb 

l’educació dels fills/es. Aquestes xerrades poden anar dirigides tant als alumnes com a les 

famílies. 

• Bloc: l’escola disposa d’un bloc per a la difusió d’activitats i informacions diverses.  



• Informes: les famílies reben dos informes anuals a educació infantil i tres a primària, amb 

les qualificacions de les diferents àrees i les observacions corresponents. 

• Dossier general d’inici curs: el primer dia de curs les famílies reben un dossier amb 

informacions importants a tenir en compte al llarg del curs. 

• Col·laboració de famílies en horari lectiu: en un horari acordat amb els mestres, pares i 

mares dels alumnes entren a l’escola a fer activitats a l’aula amb tot el grup d’alumnes. 

• En cas de situacions compromeses que afectin la majoria de l’alumnat, el canal de 

comunicació entre les famílies i l’escola serà el representant legal de pares. 

 

4.4- Procediment d’actuació en situacions de retard en la 
recollida de l’alumnat  
 
Les famílies han de recollir els nens i nenes a les 12:30h i a les 16:30h.  

Si a les 12:30h ningú no ha recollit el nen/a (excepte els casos en què es realitzin activitats 

extraescolars), aquest es quedarà a càrrec de les monitores de menjador i se li cobrarà el 

servei.  

En el cas d’alumnes que reben SEP (suport escolar personalitzat), aquests sortiran a les 13h 

o a les 13:30h, segons el cas, i es seguirà el mateix procediment dels que surten a les 

12:30h, i serà el mestre responsable del SEP qui li obrirà el portal si no es queda a 

menjador. Els germans dels alumnes que no reben SEP podran romandre al recinte escolar 

sota la vigilància de les monitores de menjador, i anar a casa quan el germà surti.   

Si a les 16:35 ningú no ha recollit el nen/a, la tutora contactarà amb la família o tutors legals 

de l’alumne. La tutora o la direcció es farà càrrec d’aquest alumne (és a dir, se’l quedarà fins 

que el vinguin a recollir). En cas de no trobar els tutors legals, i passats 10 minuts més, es 

comunicarà telefònicament la situació als Mossos i s’acordarà amb ells la manera de lliurar 

l’alumne a la seva família. 

La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, es tractarà de manera similar 

als casos d’absentisme. És a dir, la direcció del centre comunicarà la situació als serveis 

socials del municipi. 

 
4.5-  AFA 
 
• Els membres de la Junta de l’AFA podran reunir-se al centre sempre i quan avisin amb 

antelació a la Direcció i hi hagi disponibilitat.  

 

• Els pares/mares/tutors legals tenen dret a l’associació formant l’AFA del centre: 

 



 

a) Els pares/mares/tutors podran utilitzar els locals del centre per  a les activitats que els 

són pròpies. El director del centre facilitarà la integració d’aquestes activitats a la vida 

escolar, tenint en compte el normal desenvolupament d’aquesta. 

b) L’AFA podrà utilitzar les cartelleres del centre. 

c) L’Equip Directiu del centre podrà convocar els representants de l’AFA sempre que 

convingui. 

 
5- Reglament de personal no docent de l’escola 
 
• Cuinera (contractada per l’AFA) 
 
• Arribarà a l’escola a les 9h del matí. Passarà per les classes, comptarà el nombre 

d’alumnes que es quedaran a dinar i ho apuntarà en una graella situada al taulell del 

menjador. Durant el matí farà el dinar. També serà la responsable de comprar tot el que 

sigui necessari per a realitzar la seva activitat (aliments, productes de neteja, estris de 

cuina, material necessari...). 

 

• Personal de neteja (contractat per l’Ajuntament) 
 
• Realitzaran les tasques de neteja de l’escola. 
 

• Monitors/es de menjador (contractades per l’AFA) 

• Estaran a l’escola des de les 12:30h fins a les 15:00h, fent tasques de vigilància de pati i 

menjador, mantenint l’ordre. Les tasques més concretes queden especificades al reglament 

de menjador. 

• En cas que hi hagi qualsevol incidència amb algun/a alumne/a en el transcurs del temps de 

menjador, les monitores ho notificaran per escrit als pares amb una nota a la motxilla. 

Aquests hauran de retornar signat un comprovant de recepció de la notificació; en cas 

contrari, la monitora telefonarà als pares o tutors per informar-los. A més, la monitora 

explicarà l’incident al tutor/a de l’alumne en qüestió. 

 

• Monitors/es d’activitats extraescolars 

• Els monitors d’activitats extraescolars seran contractats per l’AFA. 

 

• Bidell (contractada per l’Ajuntament) 

 

• Realitza tasques diverses a l’escola: obrir i tancar portes al matí, fotocòpies, repartir 

circulars als diferents cursos, ordenar material... 



 

• Personal d’administració i serveis (contractat pel Departament d’Ensenyament): realitza 

tasques pròpies de secretaria. 

 

6- Servei de menjador 
 
El Pla de funcionament va ser aprovat per última vegada en consell escolar el 25/09/2019. 

La capacitat del menjador es va aprovar el setembre de 2014. 

 

6.1- Normativa general 
 
 Tot alumne/a que ho demani té dret al servei de menjador. 

El preu d’aquest curs és de 5,75 euros els fixes i de 6 euros els eventuals. S’entén com a 

fix/a l’alumne/a que fa ús de menjador 3 o més dies a la setmana. 

El  pagament  dels  menús  dels  usuaris  es  fa  per  rebut  bancari  o  mitjançant  tiquets. 

Generalment els usuaris fixos paguen per rebut bancari i els eventuals mitjançant tiquet, 

excepte els eventuals que fan extraescolars, als quals se’ls cobra tot per rebut bancari. Es 

poden  contemplar  excepcions (alumnes  fixos  que  compren  tiquet,  eventuals  que  fan 

extraescolars però compren tiquet...). 

Per fer ús del servei de menjador, serà indispensable estar al corrent de pagament. 

En cas que no es porti tiquet de menjador no es podrà quedar a dinar, excepte per causes 
de força major. 

Per sortir de l’escola en hores de menjador, és necessari un justificant que caldrà entregar a 

les monitores (directament o a través del tutor/a). 

Si hi ha alguna modificació en la demanda del servei de menjador (tant els fixes com els 

eventuals), es notificarà de les 9 h a les 9:30 h. 

Els alumnes de P3, P4 i P5 hauran de portar una muda complerta amb el nom del nen/a  

marcat. 

Es recomana a tots els alumnes fixos al menjador que portin una gorra marcada amb el 

nom. Es guarden en una caixa de plàstic a l’armari de l’entrada. 

La comissió de menjador està formada per: 

• dos membres de l’equip directiu, 

• un membres de l’AFA, 

• el representant de l’AFA al Consell Escolar, 

• els/les monitors/es, 

• la cuinera. 



 

Es reuneix dos cops a l’any com a mínim (aproximadament finals de gener i finals de 

maig), prèvia convocatòria del director/a. Són funcions de la comissió de menjador: 

elaborar propostes sobre temes propis per anar revisant i actualitzant cada curs escolar 

aquest pla de funcionament de menjador, tenint en compte aspectes alimentaris, educatius, 

i relacionats amb l’organització i el funcionament del servei d’acord amb els principis i 

objectius del PEC. Aquest pla de funcionament s’aprova en el consell escolar. 

Si la comissió ho considera convenient, es convidarà a assistir a la reunió un alumne 

voluntari fix a menjador, de cicle superior, que serà escollit al llarg del primer trimestre.  

Un cop al trimestre es realitza la coordinació entre el monitoratge i un representant de 

l’AFA per comentar qualsevol aspecte del funcionament general del menjador. També es 

fa via bústia,  telefònicament o correu electrònic. 

 
6.2 - Espais 

L'espai d'esbarjo és el pati de dalt. En cas de pluja, i sempre que es cregui convenient (vent  

molt fort, molta fred, molta calor...), s’utilitzarà el pavelló poliesportiu per a tots els alumnes, 

el menjador i les aules de desdoblament en el cas que no s’hi faci alguna activitat 

extraescolar. 

Està totalment prohibida l’entrada dels alumnes a la cuina. 

No es pot entrar a les aules de 12:30 h a 15 h, excepte en el cas d’alumnes que han fet 

deures i han d’entrar per deixar el material. 

Els nens/es que no es quedin a menjador, no podran entrar al recinte escolar fins a les 15 h. 

Quan un alumne/a tingui els pares/mares a l’escola fent entrevista amb algun mestre a les 

12:30 h, aquest alumne es podrà quedar en el recinte escolar sota la vigilància dels moni- 

tors/es de menjador (encara que aquell dia no faci ús del servei de menjador). 

Quan un alumne tingui el germà/na a l’escola fent SEP, aquest alumne es podrà quedar en 

el recinte escolar sota la vigilància de les monitores de menjador (encara que aquell dia no 

faci ús del servei de menjador). 

Capacitat màxima del menjador: 50 alumnes per torn. 

 
6.3 - Monitoratge i personal de cuina 

Actualment hi ha dos monitors/es amb titulació de Monitor/a de lleure i Manipulador/a  

d’Aliments i dos monitors/es amb certificat de Manipuladors d’Aliments.  

La cuinera també té aquestes titulacions, i ajuda dins el menjador amb els alumnes.  



 

La mitjana de comensals és de 55 alumnes/dia. La ràtio establerta és de 70 alumnes per a 4  

monitors/es. 

Els/les monitors/es de menjador han de conèixer i fer complir les Normes d’Organització i 
Funcionament del Centre. Cada inici de curs se’n farà un repàs. 

Horari dels/ de les monitors/es de menjador: de 12:30 h a 15 h. 

Els/les monitors/es i la cuinera dinen abans d'aquest horari. 

L’alumnat que utilitza el servei de menjador està sota la responsabilitat dels monitors/es de  

menjador de les 12:30 h a les 15 h; sota la responsabilitat dels monitors/es d’extraescolars  

mentre duri l’activitat; en el cas que estiguin fent SEP, sota la responsabilitat dels mestres  

corresponents. 

Els/les monitors/es revisen el llistat d’alumnes que utilitzen el servei de menjador d’aquell  

dia (fixos i eventuals), per tenir un control diari de l’alumnat del qual estaran al càrrec. 

Alhora, estan al cas de les activitats extraescolars que realitzen els alumnes que fan SEP. 

En el cas d'activitats extraescolars que es realitzen fora de l'escola (pavelló, Can Beia,...) 

no es deixa sortir cap alumne si no hi ha el/la monitor/a d’extraescolars que se’n 

responsabilitzi (és aquest/a monitor/a qui va a buscar i tornar els alumnes que realitzaran 

l’activitat). 

 

6.4- Informacions a les famílies 
 

A tots els alumnes de P3 se’ls donarà una nota diària informativa per la família del seus 

hàbits alimentaris durant el primer trimestre i a partir del segon trimestre, si s’escau. Els 

alumnes de P4, només durant el primer mes de curs; la resta del curs, es notificarà 

sempre que calgui. Tanmateix, si hi ha algun nen/a de cursos superiors que tingui algun 

problema, també es notificarà (amb una nota a l’agenda,  per telèfon o correu electrònic). 

 

Els monitors i/o responsable del menjador informarà a les famílies de qualsevol aspecte  

rellevant relacionat amb els hàbits i actitud de l’alumne durant el servei de menjador, quan  

s’escaigui. 

 

S’informarà  a  les  famílies  que  davant  qualsevol  incidència  o  qüestió  es  dirigeixin 

directament amb el responsable de menjador de l’AFA. 
 

 



 

6.5 - Cooperació 
 
S’assignaran com a mínim, quatre alumnes, en les tasques de recollida i neteja del 

menjador. L’assignació dels encarregats dels alumnes de primer fins a sisè es realitzarà a 

través d’un sorteig diari dirigit pels monitors/es. 

 

6.6 - Material de joc 
 

Totes les pilotes, raquetes, jocs de taula i altres jocs i joguines seran específicament del 

material de menjador. No es poden portar joguines de casa, excepte en casos esporàdics 

i prèvia comunicació a les famílies. Es podrà portar algun material o joguina per a 

realitzar activitats programades durant l’hora de menjador. 

Aquest material es guarda a l’armari de l’entrada, a l’armari de fusta del pati i al pavelló (al 

quartet de material). 

En cas que alguna joguina vagi a fora del recinte del pati, seran els/les monitors/es que 

sortiran a fora. 

Els papers per pintar, jugar... sempre es procurarà que sigui paper per reutilitzar. 
 

 

6.7 - Salut 
 
La farmaciola és al lavabo dels mestres, i només hi pot entrar el/la monitor/a i el nen/a 

accidentat. Els/les monitors/es actuaran en conseqüència al tipus d’accident. En el lavabo 

de dalt també hi ha una petita farmaciola. 

Si algun alumne manifesta malestar, té febre..., els/les monitors/es contactaran amb la 

família perquè el vinguin a recollir. A les 15 h informaran al tutor/a. 
 

 

6.8 - Normes de comportament 
 

 En  les  Normes  d’Organització  i  Funcionament  del  centre es recullen  les  normes de 

comportament al pati i al pavelló, i a l’escola en general. Els/les monitors/es han de conèixer 

i fer respectar aquestes normes. 

El primer dia de curs, els/les monitors/es donaran a conèixer les normes del menjador 

als/les alumnes. Si convé, també cada inici de trimestre. 

 



 

En cas que hi hagi qualsevol incidència de mal comportament i/o falta de respecte d’algun/a  

alumne/a en el transcurs del temps de menjador, els monitors/es ho comunicaran per 

correu electrònic o per notificació escrita ( en cas que no es tingui correu electrònic.  A 

més, el/la monitor/a explicarà l’incident al tutor/a de l’alumne en qüestió i, si es creu 

convenient, a la director/a. 

 En cas de reiteració d’incidents i comportaments inadequats per part dels alumnes que han 

estat motiu de notificació a les famílies, la comissió de menjador decidirà la mesura a 

prendre i ho comunicarà a la família. 

Les famílies es podran posar en contacte amb el responsable de menjador de l’AFA per a 

qualsevol aclariment o incidència a través del correu electrònic. 

 

 
6.9 - Organització de l’horari de menjador   
 
 

A les 12:20 h un/a monitor/a s’encarrega del control de l’alumnat que es queda (mira les 

llistes per saber quins alumnes es queden a menjador, quins fan activitats extraescolars i 

quins fan SEP). 
 

A les 12:30 h: 

• Un/a monitor/a es col·loca al portal gran i controla que no surti a fora del recinte escolar 

cap alumne que es quedi a menjador. Quan tots els alumnes de primària estan ubicats: 

famílies, extraescolars, SEP i la resta que es queda a dinar, tanca el portal (a les 

12:40 h) i acompanya els alumnes al pati de dalt, on es fa tasca de vigilància i 

dinamització. 

Els/les alumnes del barracons hauran fet el pipí en els lavabos dels barracons; per tant, no 

han d’entrar a l’edifici principal. 

Els/les alumnes de les tres aules de l’edifici principal podran anar als lavabos de dins però 

no cap a la zona de cuina. Després d’anar al lavabo, hauran d’esperar al porxo per anar al 

pati de dalt. 

• Un/a monitor/a va a buscar els alumnes a les aules d’educació infantil de la planta de 

baixa de l’Ajuntament i els acompanya al menjador. 

 
• Un monitor/a va a buscar els alumnes de P3 de l’aula d’infantil de l’edifici principal. 
 
 



 

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMER DE PRIMÀRIA: 

Els alumnes d’educació infantil i de primer dinen a partir de les 12:45 h. Un cop han 

acabat  i  han  sortit  del  menjador,  van  amb  el/la monitor/a; els  que  realitzen  activitats 

extraescolars (a les 13:30 h) van als espais respectius, acompanyats per el/la monitor/a 

de l’extraescolar corresponent. 

La tasca al pati és de vigilància i dinamització, amb dos/dues monitors/es. 

A les 14:45 h: els alumnes de P3, P4 i P5 fan pipí i es renten les mans, abans d’entrar a les 

aules s’esperen sota el porxo de primària. 

A les 15 h: els/les monitors/es obren el portal principal. 
A les 15 h un/a monitor/a acompanya els alumnes de P4 i P5 a la seva aula, ubicada a la  

planta baixa de l’ajuntament. Tanmateix, un/a monitor/a acompanya els alumnes P3 a 

l’aula corresponent. 

A les 15:05 h, els/les monitors/es tanquen els portals del pati amb clau. 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 

Els/les monitors/es d’extraescolars i els mestres que fan SEP són els responsables dels 

alumnes, mentre duri l’activitat corresponent. Seran els que s’encarregaran d’obrir la porta 

als alumnes que se’n van a casa i/o d’acompanyar als que es queden al pati de dalt amb 

el/la monitor/a responsable. 

De les 12:30 h a les 13 h els alumnes de primària es poden quedar a fer deures en silenci al  

menjador, a la taula que es troba al costat dels ordinadors. Estan sota la vigilància del/de la  

monitor/a. A les 13 h, el/la monitor/a els obrirà el portalet perquè puguin anar al pati de dalt.  

Els  alumnes  que  no  utilitzin  aquest  espai  correctament (xerren,  no  es  comporten  

adequadament, no fan deures en silenci...) hauran de sortir al pati, i no es podran quedar 

en els dies següents. 

De 12:40 h a 13:15 h els alumnes de menjador que no tenen cap activitat extraescolar ni 

SEP, i que no fan deures, són al pati de dalt amb el/la monitor/a. La tasca del/de la 

monitor/a en aquests moments és de vigilància i de dinamització. 

A les 13:15 h, baixen a l’edifici principal amb els/les monitors/es i es renten les mans al 

lavabo de baix. Seguidament fan fila a la paret del porxo ordenadament i en silenci, per 

poder entrar al menjador. 

Quan els alumnes estiguin asseguts al menjador, la cuinera i monitor/es repartiran el  

menjar. En aquests moments, la cuinera ajuda al menjador. Si el primer i el segon plat no  

 



 

es poden servir junts, els/les monitors/es (monitor/a i cuinera) serviran el segon plat quan 

sigui el moment. 

Es procurarà que els nens s’acabin el que tenen al plat i que mengin adequadament, 

sense fer massa soroll. Evitar els crits i converses d'una taula a l'altra, ja que això comporta 

aixecar la veu. Els alumnes hauran de demanar permís al monitor/a per aixecar-se. Cal 

seure bé a la cadira. En cas de necessitar alguna cosa, sempre s’aixecarà la mà i 

s’esperarà que el/ la monitor/a pugui atendre la demanda. 

Quan la majoria d’alumnes han acabat de menjar, acompanyats pel monitor/a, sortiran cap 

al pati de dalt on hi haurà els alumnes d’Educació Infantil i el/la monitor/a (per tant, seran 2 

monitors/es al pati amb tot l’alumnat usuari del menjador). Un/a monitor/a es queda amb 

els encarregats de recollir i netejar el menjador, una vegada la tasca és acabada surten al 

pati amb el/la monitor/a. 

A les 14:50 h, els alumnes baixen en ordre. A baix, es renten les mans, fan pipí i s’esperen 

per entrar a les aules. Els alumnes utilitzaran els lavabos de les seves aules, els dels 

barracons i el lavabo de l’edifici principal sota la supervisor d’un monitor/a. 

Els alumnes del segon torn que fan extraescolars a les 13:30 h, dinen al primer torn, amb  

el/la monitor/a. El/la monitor/a de l’activitat extraescolar els va a buscar a l’hora de 
començar. 
 

6.10 - Hàbits alimentaris 
 

Els menús de l’escola són variats, equilibrats i saludables. 

Es procurarà que els nens mengin sempre una mica de tot per tal que vagin adquirint uns 

bons hàbits alimentaris que, de ben segur, incidiran a la llarga en el seu estat de salut.  

Tothom que utilitzi el servei de menjador (alumnes, monitors, mestres...) tindrà el mateix 

menú, llevat dels casos en què per prescripció mèdica requereixi modificar algun aliment, 

o bé quan hi hagi una indisposició puntual, que serà notificada per escrit o per telèfon.  

En cas que hi hagi algun aliment que no poden prendre per raons mèdiques o tinguin algun 

tipus d’al·lèrgia o intolerància (en aquest cas, amb prescripció mèdica), cal que es notifiqui 

per escrit i així poder-los preparar un menú adequat. 

Si un alumne no menja prou bé o s'ha trobat malament durant l'estona de menjador, es 

comunicarà a la família. Si es considera prou important com per no poder continuar l’estada 

a l' escola, s' avisarà per telèfon perquè el puguin venir a buscar. 



Durant el primer trimestre, els/les monitors/es ajudaran els alumnes de primer a pelar la 

fruita, i treballaran per aconseguir la màxima autonomia dels alumnes durant el dinar.  

Si algun alumne ha de prendre algun medicament, els pares ho faran saber als/les 

monitores/cuinera, i els entregaran l’autorització corresponent signada, la recepta mèdica i 

la dosi i l’horari en què cal subministrar el medicament. 

 

6.11-  Aspectes específics del servei de menjador 

Dinars especials durant el curs: l’últim dia del 1r i 3r trimestre augmenta el nombre  
d’alumnes que utilitzen el servei de menjador escolar. Per això, aquests dies es dinarà al 

pavelló. L’AFA reforça el personal de menjador. El menú d’aquests dies varia en relació al  
calendari anual; es canvia per facilitar la tasca del servei de menjador d’aquests dos dies. 

 

Activitats extraescolars de 12:30 h a 13:30 h : els alumnes de menjador que realitzen alguna  

activitat extraescolar durant aquesta franja horària i siguin alumnes d’infantil i primer de  

primària dinaran en el segon torn. Els monitors d’extraescolars acompanyen els alumnes  

fins al menjador. 

 

Activitats extraescolars de les 13:30 h a 14:30 h: els alumnes de menjador que realitzen 

alguna activitat extraescolar durant aquesta franja horària i siguin alumnes de segon a sisè 

de primària dinaran en el primer torn. Els monitors d’extraescolars s’encarregaran d’anar-los 

a buscar al pati i portar-los. 
 

6.12 - Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries 
  

Els menús d’alumnes amb al·lèrgia o intolerància alimentària es controlen diàriament  

mitjançant el full d’autocontrol, on la cuinera hi marca i hi enganxa una etiqueta amb el nom  

de l’alumne/a. 

El menjar que es manté dins de la taula de calor, també està etiquetat amb el nom de 

l’alumne/a al·lèrgic/a o intolerància. 

Els primers menús que es serveixen durant el servei de menjador són els dels alumnes 

amb al·lèrgia o intolerància. S’encarrega de servir-los sempre el/la mateix/a monitor/a. 
 

 

 



 

6. 13 - Menús i calendari   
 

La Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

realitza la revisió dels menús escolars cada quatre anys. El Departament d’Ensenyament i el 

Departament de Salut, coordinadament, ofereixen la possibilitat de sol·licitar un informe 

d’avaluació de les programacions de menús escolars, elaborat per un equip de dietistes i 

nutricionistes. En base a aquest informe, elaborat el gener del 2017, s’han realitzat les 

corresponents modificacions en les programacions del menús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Abril 2020 
MEN

Ú 
dl dt dc dj dv ds dg 

D   1 2 3 4 5 
A 6 7 8 9 10 11 12 
B 13 14 15 16 17 18 19 
C 20 21 22 23 24 25 26 
D 27 28 29 30    

 

Maig 2020 
MEN

Ú 
dl dt dc dj dv ds dg 

D     1 2 3 
A 4 5 6 7 8 9 10 
B 11 12 13 14 15 16 17 
C 18 19 20 21 22 23 24 
D 25 26 27 28 29 30 31 

 

Juny 2020 
MEN

Ú 
dl dt dc dj dv ds dg 

A 1 2 3 4 5 6 7 
B 8 9 10 11 12 13 14 
C 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30      

 

MENÚS PRIMAVERA – ESTIU ESCOLA BORA GRAN 
del 12 de setembre al 31 d’octubre i de l’1 d’abril al 19 de juny. Curs 19-20 

Revisats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
 

MENÚ A MENÚ B MENÚ C MENÚ D 
 
 

dl. 

• Crema de verdures 
(crema de llet, 
pastanaga, porro, 
carbassó i ceba). 

• Bastonets de lluç amb 
amanida d’enciam i 
tomàquet. 

• Fruita. 

 
• Ou dur amb amanida 

d’enciam, blat de 
moro i tomàquet. 

• Fideuada (sípia, 
gambetes i musclos). 

• Fruita. 

 

• Amanida de llenties. 
• Truita de carbassó amb 

pastanaga ratllada i olives. 
• Fruita. 

 
• Fesols bullits amb patata 

i amanits amb oli. 
• Rostit de gall d’indi amb 

ceba, pastanaga i pebrot. 
• Fruita. 

 
 

dt. 

 
• Fesols bullits amb patates 

amanits amb oli. 
• Mandonguilles amb 

verdures. 
• Fruita. 

• Amanida d’arròs 
(pernil dolç i pèsol 
amb maionesa). 

• Pit de pollastre a la 
planxa amb 
xampinyons saltejats. 

• Fruita. 

• Amanida de tomàquet, 
formatge fresc i olives. 

• Hamburguesa mixta a la 
planxa (porc i vedella) 
amb verdures saltejades. 

• Fruita. 

 
• Amanida d’enciam, poma 

i fruits secs. 
• Macarrons amb carn 

picada i formatge. 
• Fruita. 

 
 

dc. 

• Verdura tricolor (patata, 
mongeta tendra i 
pastanaga) amb oli. 

• Pit de gall d’indi amb 
patates xips. 

• Fruita. 

• Cigrons bullits amb 
patates amanits amb 
oli. 

• Filet de bacallà al forn 
amb samfaina. 

• Flam. 

• Amanida d’ou dur amb 
enciam, pastanaga, blat 
de moro i daus de meló. 

• Espirals blancs amb 
tonyina. 

• Fruita. 

• Arròs amb salsa de 
tomàquet. 

• Truita a la francesa amb 
amanida de pebrot i 
olives. 

• Fruita. 

 
 

dj. 
 
 
 
 

dv. 

• Tabulé (amanida de 
cuscús, tomàquet, pebrot 
i olives). 

• Cuixetes de pollastre 
rostit. 

• Fruita. 

• Amanida d’enciam, 
tomàquet, pastanaga, 
pebrot, espàrrecs i 
poma. 

• Macarrons amb carn 
picada i formatge. 

• Fruita 

• Mongetes seques amb 
patates amanides amb oli. 

• Filet de bacallà al forn 
amb amanida de 
tomàquet, orenga i olives. 

• Iogurt. 

• Mongeta tendra amb 
patata amanit amb oli. 

• Pit de pollastre a la 
planxa amb amanida 
d’enciam i tomàquet. 

• Iogurt s/sucre. 

• Arròs amb llenties amanit 
amb oli. 

• Truita amb amanida de 
tomàquet xerri. 

• Iogurt. 

• Amanida russa (pèsol, 
pastanaga i patata amb 
maionesa). 

• Lluç arrebossat amb 
amanida d’enciam i 
olives negres. 

• Fruita 

• Amanida d’enciam, 
tomàquet, pebrot i fruits 
secs. 

• Paella de verdures i peix. 
• Fruita. 

 
• Amanida de cigrons. 
• Filet de lluç amb 

verdures al forn. 
• Fruita 

 
Les postres de fruita varien cada dia segons les existències i/o temporada 

 
 
 

   A partir del 31 d’octubre de 2019 s’acaba 

el menú primavera – estiu i comença el menú 

de tardor-hivern que trobareu al dors. 

 

 
 

 

 

Setembre 2019 
MEN

Ú 
dl dt dc dj dv ds dg 

       1 
 2 3 4 5 6 7 8 

A 9 10 11 12 13 14 15 

B 16 17 18 19 20 21 22 
C 23 24 25 26 27 28 29 
D 30       

 

Octubre 2019 
MEN

Ú 
dl dt dc dj dv ds dg 

D  1 2 3 4 5 6 
A 7 8 9 10 11 12 13 
B 14 15 16 17 18 19 20 
C 21 22 23 24 25 26 27 
D 28 29 30 31    

 



Novembre 2019 
MEN

Ú 
dl dt dc dj dv ds dg 

D     1 2 3 
A 4 5 6 7 8 9 10 
B 11 12 13 14 15 16 17 
C 18 19 20 21 22 23 24 
D 25 26 27 28 29 30  

 

Desembre 2019 
MEN

Ú 
dl dt dc dj dv ds dg 

D       1 
A 2 3 4 5 6 7 8 
B 9 10 11 12 13 14 15 
C 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29 
 30 31      

 

Gener 2020 
MEN

Ú 
dl dt dc dj dv ds dg 

   1 2 3 4 5 
D 6 7 8 9 10 11 12 
A 13 14 15 16 17 18 19 
B 20 21 22 23 24 25 26 
C 27 28 29 30 31   

 

MENÚS TARDOR – HIVERN ESCOLA BORA GRAN 
de l’ 1 de novembre al 31 de març. Curs 19-20 

Revisats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

 
Les postres de fruita varien cada dia segons les existències i/o temporada 

 
 
 

A partir de l’1 d’abril de 2020 

s’acaba el menú tardor-hivern i 

comença el menú de primavera-estiu 

que trobareu al dors. 

 
 

MENÚ A MENÚ B MENÚ C MENÚ D 
 
 

dl. 

• Fesolets bullits amb 
patata i amanit amb oli. 

• Truita amb amanida 
d’olives, tomàquet i 
orenga. 

• Fruita. 

• Amanida d’ou dur, 
enciam tomàquet i 
tonyina. 

• Arròs bullit amb 
llenties. 

• Fruita. 

• Patates amb pèsols 
amanit amb oli. 

• Broqueta de pollastre 
amb verdures al forn. 

• Iogurt. 

• Llenties estofades amb 
verdura. 

• Truita amb amanida 
d’enciam, tomàquet i olives. 

• Fruita. 

 
 

dt. 

• Arròs bullit amb salsa de 
tomàquet. 

• Calamars a la romana 
amb amanida d’enciam i 
pastanaga ratllada. 

• Fruita. 

• Patata, mongeta i 
pastanaga bullida 
amanit amb oli. 

• Croquetes amb 
amanida d’enciam, 
pebrot i olives. 

• Fruita. 

• Cigrons bullits amanits 
amb oli. 

• Filet de lluç arrebossat 
amb amanida d’enciam, 
blat de moro i nous. 

• Fruita. 

• Crema de verdures (crema de 
llet, ceba, pastanaga, porro, 
carbassó i patata) 

• Filet de gall d’indi a la 
planxa amb verdures al 
forn. 

• Fruita. 

 
 

dc. 

• Patata i mongeta tendra 
bullida amanida amb oli. 

• Cuixetes de pollastre 
rostides amb verdures al 
forn. 

• Fruita. 

• Mongetes seques i 
patata bullida amb oli. 

• Filet de bacallà amb 
ceba i pastanaga al 
forn. 

• Fruita. 

• Amanida d’ou dur amb 
tomàquet xerri i orenga. 

• Espagueti a la carbonara 
(crema de llet, pernil dolç i 
bacon) 

• Fruita 

• Arròs bullit amb pèsols i 
pastanaga. 

• Cuixetes de pollastre 
rostides amb amanida 
d’enciam, poma i fruits 
secs. 

• Fruita. 
 
 

dj. 

• Amanida d’enciam, 
pebrot, blat de moro i 
fruits secs. 

• Macarrons amb carn 
picada i formatge. 

• Fruita. 

 
• Escudella amb pastes. 
• Carn d’olla (patates, 

pilota i pastanaga). 
• Iogurt s/sucre. 

• Crema de carbassa 
(carbassa, patata i crema 
de llet). 

• Hamburguesa de pollastre 
a la planxa amb patates 
xips. 

• Fruita. 

 
• Mongetes seques amb 

patata amanides amb oli. 
• Salsitxes amb amanida 

d’enciam i pebrot. 
• Fruita 

 
 
 

dv. 

 
 
• Cigrons bullits. 
• Bacallà amb samfaina. 
• Iogurt. 

• Crema de verdures 
(crema de llet, ceba, 
pastanaga, porro, 
carbassó i patata). 

• Pit de pollastre a la 
planxa amb amanida 
d’enciam, olives i fruits 
secs. 

• Fruita. 

 
• Amanida d’enciam, 

tomàquet, pebrot, olives i 
espàrrecs. 

• Paella mixta (pollastre, 
salsitxes, gambes i sípia). 

• Fruita. 

 

• Espirals amb salsa de 
tomàquet i formatge. 

• Filet de lluç al forn amb 
verdures saltejades. 

• Flam. 

Febrer 2020 
MEN

Ú 
dl dt dc dj dv ds dg 

C      1 2 

D 3 4 5 6 7 8 9 

A 10 11 12 13 14 15 16 

B 17 18 19 20 21 22 23 
C 24 25 26 27 28 29  

 

Març 2020 
MEN

Ú 
dl dt dc dj dv ds dg 

C       1 
D 2 3 4 5 6 7 8 

A 9 10 11 12 13 14 15 

B 16 17 18 19 20 21 22 
C 23 24 25 26 27 28 29 
D 30 31      

 



NORMES DE COMPORTAMENT AL MENJADOR 
 
 

• Abans d’entrar al menjador, renta’t les mans bé. 

• Desplaça’t en ordre. 

• És important seure bé a la cadira.  

• Menja adequadament, sense fer massa soroll.  

• Recorda de parlar fluix, sense cridar, i evita converses amb altres taules.  

• En cas de necessitar alguna cosa, sempre aixeca la mà i espera que la monitora pugui 

atendre la teva petició. 

• Intenta acabar-te el que tens al plat. 

• Col·labora amb el cap de taula en la recollida dels estris. 

• Espera que la majoria de nens i nenes de la teva taula també hagin acabat, per demanar 

permís a la monitora per aixecar-vos.  

• Desplaça’t en ordre.  

• Havent dinat, renta’t les mans.  

 

ALTRES NORMES: 

• No es pot entrar a la cuina. 

• No es pot entrar a les aules de les 12:30h a les 15h.  

• Has de respectar les monitores i les decisions que es prenguin.  

• Per sortir de l’escola, has de dur un justificant dels pares. 
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NOTIFICACIÓ D’INCIDÈNCIA A L’HORA DE MENJADOR 
 

 
En cas d’incidència es notificarà a la família mitjançant el correu electrònic o per notificació 
escrita. 

Notificació escrita per a les famílies: 
 
Agrairem retorneu aquesta notificació signada a la monitora, a ser possible demà mateix. 
 

El pla de funcionament de menjador de l’escola Bora Gran, aprovat en consell escolar, estableix que en cas 

de reiteració d’incidents i comportaments inadequats que alterin el bon funcionament del servei de 

menjador escolar per part dels alumnes, caldrà prendre mesures, que la comissió de menjador decidirà i 

comunicarà a la família. Per a qualsevol aclariment sobre aquesta incidència, podeu posar-vos en contacte 

amb les monitores. 
 
 

Adaptacions / modificacions excepcionals dels menús: s’adapta el menú als alumnes 

musulmans que ho demanen, substituint la carn de porc per un altre aliment similar.  

Les demandes d’altres tipus de menús (ex: no menjar gens de carn...) no es podran atendre 

amb substitució d’aliments; en aquests casos, caldrà que la família faci la demanda per escrit 

(cal demanar l’imprès a secretaria) especificant el motiu de la demanda, i un cop valorada 

aquesta petició en el Consell Escolar, es pot optar per donar més quantitat del plat que no 

contingui l’aliment en qüestió. 

 
 
 

Data:  
 
Nom de l’alumne/a:  
 
Incidència:  
 
 
 
 
 
 
Nom i firma de la/les monitora/es: 
 
Nom i signatura del pare/mare o tutor legal de l’alumne/a: 
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7. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
Òrgans col·legiats de govern 
Són òrgans col·legiats de govern: el consell escolar del centre, el claustre de mestres i 

l’equip directiu. 

 

7.1- El consell escolar 
El consell escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern 

de l’escola i l'òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les activitats. 

 

Funcions del consell escolar: 
 
a) Aprovar i avaluar el PEC, la memòria anual i les NOFC. Aprovar la carta de compromís 

educatiu. L’aprovació del PEC i de les seves modificacions ha de ser per majoria de tres 

cinquenes parts. 

b) Aprovar i avaluar la PGC, sens perjudici de les competències del Claustre de professors, 

en relació amb la planificació i organització docent. 

c) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels 

candidats.  

d) Participar en la selecció del director, tal com s’expressa a l’article 7. Ser informat del 

nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. Conèixer els 

nomenaments i cessaments dels òrgans unipersonals de coordinació i dels mestres tutors.  

f) Aprovar la creació d'altres òrgans de govern i de coordinació de l’escola i assignar-los 

competències, sens perjudici de les funcions dels òrgans de coordinació preexistents. 

g) Conèixer les altes i baixes d’alumnes que es vagin produint extemporàniament al llarg del 

curs escolar. 

h) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris greus i vetllar perquè s’atenguin a la 

normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries, adoptades pel director, corresponguin a 

conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el Consell 

Escolar, a instància de pares o tutors, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si és el 

cas, les mesures oportunes. 

Avaluar el resultats de l'aplicació de les normes de convivència, analitzar els problemes 

detectats en la seva aplicació efectiva i proposar l'adopció de les mesures a nivell de centre 

per solucionar aquests problemes. 
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j) Aprovar el pressupost i el rendiment de comptes del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-

ne la liquidació.  

k) Aprovar la programació de les activitats escolars complementàries, de les activitats 

extraescolars i dels serveis, i avaluar-ne l’execució.  

p) Aprovar l’informe sobre l'evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions 

internes i externes en les que el centre participi. 

u) Aprovar el pla de funcionament del menjador.  

 

 
Composició del consell escolar 
El consell escolar del centre és compost per: 

a) El director, que n'és el president. 

b) El cap d'estudis.  

c) Un regidor o un representant de l'ajuntament  

d) Un nombre determinat de mestres elegits pel claustre de professors. 

e) Un nombre de pares/mares d'alumnes elegits entre ells.  

f) Un pare designat per l'associació de famílies d'alumnes més representativa, d'acord amb 

el seu nombre d'associats, que formarà part del sector de pares i mares. 

g) Un representant del personal d’administració i serveis del centre. 

h) El secretari del centre, que hi actua de secretari, amb veu i sense vot. 

 

El nombre de representants electes del professorat no pot ser inferior a un terç del total de 

components del consell. El nombre de representants electes dels pares i mares d'alumnes 

no pot ser inferior a un terç del total de components del consell. 

El consell escolar del centre estableix el nombre de representants de cada sector tot 

respectant els criteris esmentats en l’apartat anterior. En el consell escolar de Bora Gran, hi 

ha 5 representants del sector mestres, 5 representants del sector pares/mares, 1 

representant del sector PAS, 1 representant del sector ajuntament i els 3 membres de l’equip 

directiu. 

D’aquesta configuració del consell escolar, el president d’aquest en dóna compte a la 

delegació territorial del Departament d'Ensenyament. No es pot modificar la configuració del 

consell escolar del centre durant els dos cursos acadèmics següents a aquells en què és 

determinada. 

Quan a l’ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb la normal activitat del 

centre i que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’algun membre de la  
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comunitat educativa que no és membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió 

per tal que informi sobre el respectiu tema o qüestió. 

 

Procediment d’elecció dels membres del consell escolar 
 
Les eleccions per a la constitució inicial o renovació parcial dels membres del consell escolar 

són convocades pel director del centre amb quinze dies d'antelació, preferentment en dies 

diferents per cadascun dels sectors de la comunitat educativa, dins les dates previstes que a 

aquest respecte fixi amb caràcter general el Departament d'Ensenyament. Dins els quinze 

dies esmentats, els candidats poden donar a conèixer les seves propostes utilitzant mitjans 

que no interfereixin la marxa ordinària del centre. 

 

En relació amb els candidats dels diferents sectors: 

a. Són candidats els mestres del centre, els pares/mares o tutors dels alumnes i el personal 

d'administració i serveis (PAS) que presenten la seva candidatura al president/a de la mesa 

electoral corresponent, amb cinc dies d'antelació al dia de l'elecció. 

b. Aquells qui en un mateix centre, formen part de més d'un sector de la comunitat escolar 

només poden presentar-se com a candidats per a un dels sectors. 

c. Si el nombre de candidats a membres del consell escolar d'un determinat sector és inferior 

al nombre de llocs a cobrir, tots els membres del sector passen a ser elegibles. Si el membre 

elegit en aquestes circumstàncies és un professor o un membre del personal d'administració 

i serveis, ha d'assumir el nomenament. Si és un pare d’alumne i no vol assumir-lo, serà elegit 

el segon membre amb més votacions, i si no el tercer i així fins a exhaurir el llistat de 

membres votats. En cas que no surti cap membre votat que vulgui assumir el nomenament, 

el lloc quedarà vacant fins a la següent convocatòria. 

d. Poden ser candidats els pares i les mares o els tutors d’alumnes del centre que 

exerceixen la pàtria potestat o la tutela d’aquests i que figurin en el corresponent cens 

electoral. Les candidatures poden presentar-se acompanyades de l’aval d’una associació de 

pares d’alumnes o d’una relació de pares i mares que avalin el candidat. 
e. Les associacions de pares i mares d’alumnes o els grups de pares i mares que avalin un 

candidat poden designar-ne un, entre ells, que actuï a la mesa electoral com a supervisor. 
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En relació amb  les meses electorals : 

 

a. Per a cada sector de la comunitat escolar es constitueix una mesa electoral presidida pel 

director, encarregada d'aprovar el cens electoral, publicar amb tres dies d'antelació a la 

votació la relació de candidats, organitzar la votació,  fer l'escrutini i fer constar en acta 

pública els resultats de la votació, així com resoldre els dubtes i les reclamacions que puguin 

presentar-se. 

b. En tot cas, el cens electoral serà publicat al tauler d'anuncis del centre, amb set dies 

d’antelació a la data de la votació. 
 

En relació amb la constitució de la mesa electoral del claustre de professors: 

 

a. Per a l'elecció dels representants del claustre, la mesa electoral estarà formada pel 

director, pel professor amb més antiguitat en el centre i pel professor amb menys antiguitat, 

que actua de secretari. Quan coincideixin mestres de la mateixa antiguitat, en forma part el 

de major o menor edat, respectivament. 

b. L'elecció s'efectua en una sessió extraordinària del claustre convocada pel director amb 

aquest únic punt a l'ordre del dia. 

c. Cada professor pot votar, com a representant d'aquest sector, un nombre màxim igual al 

que per a aquest col·lectiu s'estableix en l’apartat sobre la composició del consell escolar, 

d’aquestes NOFC.  

 

En relació amb la constitució de la mesa electoral dels representants dels pares: 

 

a. Per a l'elecció dels representants del sector pares i mares, la mesa electoral estarà 

formada pel director, i per dos pares designats per sorteig. 

b. L'elecció s'efectua prèvia convocatòria del director, que haurà de tenir en compte les 

característiques del centre i la possibilitat horària dels electors per tal d’afavorir i garantir 

l’exercici del dret de vot dels pares. 

c. Cada pare pot votar, com a representants d'aquest sector, un nombre màxim igual al que 

per a aquest col·lectiu s'estableix en l’apartat sobre la composició del consell escolar, 

d’aquestes NOFC.  
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En relació amb la constitució de la mesa electoral del personal d'administració i serveis:  

 

a. Per a l'elecció del representant del personal d'administració i serveis, la mesa electoral 

està formada pel director, el secretari i el membre amb més antiguitat en el centre del 

personal d'administració i serveis. Quan coincideixi personal de la mateixa antiguitat, en 

forma part el de menor edat. 

b. El director, en la convocatòria de les eleccions, precisa les hores de la votació, garantint 

que pot participar-hi tot el personal afectat. 

 

Les votacions són personals, directes i secretes. No s'hi admet la delegació de vot, ni el vot 

per correu. En el cas dels pares d'alumnes pot votar el pare o la mare o tutor respectiu, llevat 

que la pàtria potestat de l'alumne estigui conferida en exclusiva al pare o a la mare, i en 

aquest cas només aquest tindrà dret a vot. 

 

La condició de membre electe del consell escolar del centre s'adquireix per quatre anys. 

Cada dos anys es renova la meitat dels membres del sector del professorat i la meitat dels 

membres del sectors dels pares, sens perjudici que es cobreixin immediatament les vacants 

que es produeixin. En aquest darrer supòsit, la condició de membre electe s’estendrà fins a 

la data de finalització prevista pel mandat del membre substituït. 

 

Procediment de substitució 
 
Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta ha de ser ocupada pel següent 

candidat més votat en les darreres eleccions. El nou membre ha d’ésser nomenat per al 

temps que resta de mandat al qui ha causat la vacant.  

 

Una vegada finalitzats aquests processos electorals, es constitueix el consell escolar del 

centre en el termini de quinze dies a partir de l’ultima elecció i es procedeix a la formació de 

la comissió econòmica, la comissió permanent i la comissió de convivència. El secretari del 

consell aixecarà acta de la constitució i l'enviarà l'endemà a la delegació territorial del 

Departament d'Ensenyament, degudament visada pel director.   
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Funcionament del consell escolar  
El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que 

el convoca el seu president/a o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Preceptivament, de les reunions una es fa a l'inici i una al final del curs. 

 

Hom procurarà que les decisions en el si del consell escolar es prenguin per consens. Si no 

és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres presents, 

llevat dels casos en què la normativa determina una altra majoria qualificada. 

 

Les reunions de consell escolar se celebraran en horari de tarda, després de la finalització 

de l’horari lectiu.  

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

membres del consell amb una antelació mínima de 48 hores, llevat del cas d'urgència 

apreciada pel president, la qual es farà constar a la convocatòria, juntament amb la 

documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i si escau d'aprovació, llevat que 

hi hagi motius justificats que ho impedeixin. En aquest cas, es fan constar en l'acta els 

motius que han impedit disposar d'aquests documents als membres del consell. 

 

La confecció de l’ordre del dia de les sessions incorporarà els punts que pugui sol·licitar el 

sector de mares i pares, d’acord amb les funcions normativament atribuïdes. 

 

Només podran ser tractats els punts que figurin en l'ordre del dia, llevat que en sigui 

declarada la necessitat i/o urgència per acord de la majoria absoluta dels seus membres. 

De cada sessió de treball, el secretari n'aixecarà acta, la qual ha de contenir la indicació de 

persones que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què s'han tingut, els 

punts principals de les deliberacions, la forma i els resultats de les votacions i el contingut 

dels acords presos, i, a petició dels interessats, una explicació succinta del seu parer. 

L'acta ha d'anar signada pel secretari amb el vist i plau del president i s'ha d'aprovar en la 

següent reunió. Així mateix correspon al secretari estendre les certificacions pertinents dels 

acords adoptats per l'òrgan. A més, el centre haurà de tenir a disposició del sector de mares 

i pares membres del Consell Escolar les actes de les sessions del consell. 

En l'acta figurarà, a sol·licitud dels respectius membres, el vot contrari a l'acord adoptat, la 

seva abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del vot favorable. 
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Els membres del consell que discrepin de l'acord majoritari hi podran formular un vot 

particular per escrit en el termini de 48 hores, que s'incorporarà al text aprovat. Si fan constar 

en acta el seu vot contrari a un acord adoptat queden exempts de la responsabilitat que, 

arribat el cas, pugui derivar-se'n. 

Qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció integral de la seva intervenció o 

proposta, sempre que aporti, en l'acte o en el termini que assenyali el president, el text que 

es correspongui fidelment amb la seva intervenció, fer-ho constar a l'acta o afegint-hi la 

còpia. 

31.8. Els acords del consell escolar que, a criteri dels seus membres, siguin considerats 

d’interès general, es difondran a tota la comunitat educativa, a través dels mecanismes que 

establirà el consell (full informatiu mensual, taulell d’anuncis, circular, dossier d’inici de 

curs...). 

 

Comissions específiques del consell escolar 
 
Les comissions són delegades dels òrgans col·legiats de govern i coordinació, mixtes o bé 

creades "ad hoc".  

S’encarreguen d’estudiar, informar i elevar propostes al consell escolar sobre els aspectes 

del seu àmbit que se’ls sol·licitin o considerin convenient d’aportar, així com desenvolupar 

les tasques que el consell els encomani. 

 

Funcionament de les comissions delegades del consell escolar 
 

• Procés d’elecció: cada dos anys i en la primera reunió del consell escolar renovat, 

s’elegeixen els membres del consell que han de formar part de les comissions econòmica, 

permanent i de convivència, segons disposició i voluntat dels membres, d’acord amb el 

nombre de membres fixats en aquestes NOFC, i es constitueixen les  comissions 

respectives. 

 

• Totes les comissions són presidides pel director. El secretari assisteix a totes les 

comissions amb veu i sense vot. S’informarà al Consell Escolar de tots els temes tractats.  

 

• Convocatòria de les reunions: serà tramesa pel director als membres de les comissions 

amb una antelació mínima de 48 hores, llevat del cas d’urgència apreciada pel director, la 
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qual es farà constar a la convocatòria, juntament amb la documentació necessària que hagi 

de ser objecte de debat i treball a la comissió.  

  En el cas de la comissió permanent, el tipus de convocatòria dependrà de la urgència dels   

  temes a tractar.  

 
Les comissions del consell escolar són les següents:               
 

        La comissió de convivència  
 
Representants del CE que la integren: director, 2 mestres i 2 pares/mares. El secretari 

assistirà a les sessions amb veu i sense vot.  En qualsevol cas el número de mestres ha de 

ser igual al de pares.   

• També hi poden participar altres professionals, amb veu i sense vot, quan la temàtica 

a tractar així ho aconselli. 

• Es reuneix sempre que sigui pertinent i la direcció del centre ho requereixi.  

• Funcions de la comissió de convivència, en les nostres NOFC: 

- Garantir una bona aplicació del Decret de Drets i Deures dels alumnes,  

- Col·laborar en la planificació de mesures preventives i en la mediació escolar. 

- Conèixer els casos de conflicte greu i les solucions de mediació o sanció   

  disciplinària que es produeixin en el centre. 

 
La comissió econòmica  
 

• Representants: pel director, el secretari, un mestre, un pare i un representant de 

l'ajuntament.    

• Es reuneix un cop l’any com a mínim (a febrer o març, en el 2n consell, el d’aprovació 

de comptes) i sempre que es cregui convenient.  

• Funcions de la comissió econòmica : 

- Efectuar el seguiment de l'estat de comptes del centre. 

- Les que expressament li delegui el consell escolar, relacionades amb l’economia del   

  centre. 

- Però l'aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre no 

són delegables. 

  
• Competències: les que expressament li delega el consell escolar. L'aprovació del 

pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre no són delegables. 
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La comissió permanent 

 

• Representants: director, el cap d'estudis, un mestre, dos pares i el secretari, que hi 

actua amb veu i sense vot. 

• Es reuneix quan hi hagi necessitat, prèvia convocatòria del director.  

• Funcions: de la comissió permanent:  

- Prendre les decisions oportunes en casos urgents que no puguin esperar a la  

  convocatòria del Consell Escolar.    

- En el proper Consell Escolar s’informarà de la decisió presa i s’aprovarà.  

• Competències: les que expressament li delega el consell escolar.  
  
 
 
7.2- El claustre de mestres 
 
El claustre és l'òrgan de participació del professorat en la gestió i la planificació educatives 

de l’escola. Està integrat per la totalitat dels mestres que hi presten serveis i és presidit pel 

director. 

Els mestres que, designats pel Departament d'Ensenyament a proposta dels ordinaris 

diocesans de l'Església Catòlica, imparteixin ensenyament de la religió formaran part del 

claustre de professors del centre. Però, només assisteix a les reunions de l’escola a on 

imparteix més hores, sense perjudici que se la pugui convocar si és necessari.  

Com a membres del claustre de mestres, aquests seran electors i elegibles a les eleccions a 

representants dels professors al consell escolar del centre. Com a membres del consell 

escolar del centre, poden ser membres de les comissions constituïdes en el si d’aquest. 

 
 
Són funcions dels claustre de mestres: 
 
a. Participar en l'elaboració del PEC. 

b. Aportar propostes i informar el consell escolar del centre i l'equip directiu sobre 

l'organització i la PGC i per al desenvolupament de les activitats escolars complementàries i 

de les extraescolars. 

c. Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes i 

de la PGC. Donar suport a l’equip directiu en el compliment de la PGC. 
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d. Elegir els seus representants al consell escolar del centre i participar en la selecció del 

director. 

e. Elegir els seus representants en la comissió de selecció del director. 

f. Informar favorablement sobre la proposta de creació d'altres òrgans de coordinació, abans 

que el director la presenti al consell escolar del centre. 

g. Fixar i coordinar criteris sobre el treball d'avaluació i recuperació dels alumnes. 

h. Fixar i coordinar les funcions d'orientació i tutoria dels alumnes. 

i. Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i investigació pedagògiques i en la 

formació del professorat del centre. 

j. Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació dels alumnes i del centre en general. 

k. Aportar al consell escolar del centre criteris i propostes per a l'elaboració de les NOFC. 

Informar d’aquestes.  

l. Aportar a l'equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del pla d'estudis del 

centre, la utilització racional de l'espai escolar comú i de l'equipament didàctic en general. 

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

candidats. 

n. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els 

resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre. 

o. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar per tal 

que aquestes s’atenguin a la normativa vigent. 

p. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre. 

q. Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament d'Ensenyament. 

 

Funcionament del claustre 

 

• El claustre es reuneix preceptivament una vegada cada dos mesos amb caràcter ordinari i 

sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. És 

preceptiu que el claustre es reuneixi al començament i al final de cada curs escolar. 

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

• La convocatòria de les reunions (ordinàries i extraordinàries) serà tramesa pel director als 

membres del claustre, juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte 

de debat, i en el seu cas d'aprovació, llevat que hi hagi motius justificats que ho impedeixin. 

En aquest cas, es faran constar en l'acta els motius que han impedit la disposició d'aquests 

documents als membres del claustre.  
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• Només podran ser tractats els punts que figurin en l'ordre del dia, llevat que en sigui 

declarada la urgència per acord de la majoria absoluta dels seus membres. 

• El secretari/a del centre aixeca acta de cada sessió del claustre, la qual ha de contenir la 

indicació de persones que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què 

s'han tingut, els punts principals de les deliberacions, la forma i els resultats de les 

votacions i el contingut dels acords presos, i, a petició dels interessats, una explicació 

succinta del seu parer. Una vegada aprovada, l'acta passa a formar part de la 

documentació general del centre. 

L'acta ha d'anar signada pel secretari amb el vist i plau del director/a i s'ha d'aprovar en la 

següent reunió. Així mateix correspon al secretari estendre les certificacions pertinents dels 

acords adoptats per l'òrgan.  

En l'acta figurarà, a sol·licitud dels respectius membres, el vot contrari a l'acord adoptat, la 

seva abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del vot favorable. 

Els membres del claustre que discrepin de l'acord majoritari hi podran formular vot particular 

per escrit en el termini de 48 hores, que s'incorporarà al text aprovat. Si fan constar en acta 

el seu vot contrari a un acord adoptat queden exempts de la responsabilitat que, arribat el 

cas, pugui derivar-se'n. 

Qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció integral de la seva intervenció o 

proposta, sempre que aporti, en l'acte o en el termini que assenyali el director/a, el text que 

correspon fidelment a la seva intervenció, fent-ho constar a l'acta o afegint-hi la còpia. 

 

7.3 - L’equip directiu 
 
L'equip directiu del col·legi es òrgan executiu de govern que treballa de manera coordinada 

en el desenvolupament de les seves funcions.  

És format pel director/a, el cap d'estudis i el secretari/a.  

 

Són funcions de l'equip directiu : 

 

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

b. Elaborar la PGC, el PEC, les NOFC, la memòria anual, el pla d’acollida dels alumnes 

nouvinguts, el pla d’acollida dels mestres nous (també acollida digital) i el pla de 

funcionament del menjador escolar, el pla de convivència, el  pla d’atenció a la diversitat, etc. 

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

col·lectiva del centre. 
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d. Establir els criteris per a l’avaluació interna del centre. 

e. Impulsar i determinar el procediment d'elaboració i execució del pla d'avaluació interna. 

f. Col·laborar amb l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció d'Ensenyament. 

g. Coordinar la programació anual de les activitats escolars complementàries.  

i. Col·laborar amb l’AFA en la programació anual de les activitats extraescolars.  

j. Donar a conèixer als alumnes la informació relativa a les activitats escolars 

complementàries i a les activitats extraescolars.  

k. Coordinar l'organització de les sortides que es realitzen amb els alumnes. 

l. Elaborar una memòria anual final de curs amb l'avaluació de les activitats del centre.   

 

Funcionament de l'equip directiu 

• L'equip directiu es reunirà periòdicament, segons s’estableixi a la PGC de cada curs. 

L'horari i el temps de reunió es fixaran en aquesta PGC. 

• La forma habitual de treball de l'equip directiu serà en equip i les decisions sobre temes 

relacionats amb l'organització i el funcionament del centre es prendran normalment de 

forma consensuada. 

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

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

 
8- Reglament de biblioteca 
 
L’espai destinat inicialment a biblioteca s’utilitza com a sala d’ordinadors.  

Per això, la biblioteca es fa a cada classe i l’alumnat s’emporta llibres a casa sempre que cal, 

i és el tutor/a qui controla el préstec.  

Hi ha un inventari de llibres de consulta de cada aula, accessible a tot el claustre, per tal 

d’obrir les biblioteques d’aula a la resta d’aules. 

 
 
9- Activitats extraescolars   
 
 Les activitats extraescolars són gestionades i organitzades directament per l’AFA. El 

personal que realitza aquestes activitats, igualment com les monitores de menjador, és 

contractat per l’AFA. 

Les activitats extraescolars són aprovades pel Consell Escolar convocat durant el primer 

trimestre. 
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El desenvolupament d’aquestes activitats passarà per claustre, determinant els espais més 

adients per a cadascuna d’elles, sempre intentant no ocupar aules. S’haurà de respectar el 

material i es deixarà l’espai utilitzat net i endreçat. 

En cas de necessitar material complementari (radiocasset, vídeo, televisió...) ho notificaran 

prèviament. En cas d’algun desperfecte (mobiliari, material...) ho assumirà l’AFA.   

Tot el material que s’utilitzi (pintures, folis, cartolines...) serà a càrrec de l’AFA. (Llei 

d’utilització de centres). 

Si durant l’hora de l’activitat hi ha algun problema amb algun alumne/a, el monitor/a ho 

notificarà als pares o tutors legals de l’alumne/a. 

El/la Cap d’Estudis del centre serà la persona responsable de coordinar les activitats 

extraescolars en col·laboració amb el Consell Escolar del centre i l’AFA. 

 
 
10- Editorials i llibres 
 
Els llibres de text de l’alumnat tindran una durada mínima de 4 cursos, és a dir, que no es 

podran canviar fins passats 4 anys des de la seva introducció al currículum del centre. En 

cas que es faci, haurà de ser per motius justificats. 

Al llarg de tota l’escolarització, es seguirà la mateixa línia en totes les àrees curriculars.  

S’intentarà, en la mesura del possible, utilitzar la mateixa editorial per a una mateixa àrea al 

llarg de tota la Primària. 

Si no pot ser així, s’hauran d’exposar i justificar les raons. 

 
 

11- Material escolar  
 

L’alumnat d’Educació Infantil disposa de material comú al llarg de tot el curs escolar. No els 

cal portar res de casa, només els llibres de text si és el cas. 

L’alumnat d’Educació Primària disposa d’un material comú d’escola (pintures, folis, 

fotocòpies, ceres, cartolines...). Aquest material es compra a l’engròs per a tot el curs i així 

cada alumne/a en disposa quan cal.  

També, cada alumne/a de Primària porta de casa seva el seu material particular (estoig, 

llibretes i llibres, carpesà...). 

Tot el material col·lectiu s’adquireix amb les aportacions d’inici de curs dels pares i mares. 
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12- Conservació de l’edifici escolar 
 

Pel que fa a les aules i espais comuns (sala d’ordinadors, pavelló, pati, menjador), cada 

mestre o persona que utilitzi una aula vetllarà per la seva conservació. En el cas que hi hagi 

algun desperfecte, ho notificarà a la direcció i aquesta prendrà les mesures pertinents per tal 

d’arranjar-ho el més aviat possible. 

 

A final de curs, la direcció demana als tutors si ha quedat pendent alguna cosa per arreglar i 

ho fa saber a l’Ajuntament, per tal que durant l’estiu es pugui esmenar.  

 
 

Serinyà, juny de 2014 
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Plànol d’evacuació 

 
 


