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A. INTRODUCCIÓ 

La nostra escola és una comunitat educativa formada pel claustre del professorat, personal no 

docent, alumnes i les seves famílies. La nostra principal missió és donar una formació integral a 

tot el nostre alumnat per tal d’aconseguir una bona integració a la societat, respectant els 

principis democràtics de convivència i els drets i llibertats fonamentals. 

En aquest document, de Normes d’Organització i Funcionament de la nostra escola, 

s'especifiquen  el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que adoptem per 

fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu, de convivència i de gestió que ens permetin 

assolir els objectius del nostre Projecte Educatiu i la nostra Programació Anual de cada curs 

escolar.  

Cal entendre les NOFC com una eina que ha de servir per regular la vida interna del centre, 

establir i concretar les relacions entre els diferents sectors que formen la nostra comunitat 

educativa. Ens ha de servir per garantir la convivència, tot considerant els drets i deures de tots 

els membres integrants de la comunitat educativa i el bon funcionament del centre.  

És un document que estructura les normes de funcionament, pedagògiques i organitzatives per 

poder portar a terme el procés educatiu. 

És un document viu que caldrà revisar i modificar, si s'escau, cada vegada que es necessiti. 

Correspon al Consell Escolar, a proposta de la direcció, aprovar les Normes d’Organització i 

Funcionament i les seves modificacions, d’acord amb la normativa vigent.  

Tota la comunitat educativa té l’obligació de conèixer-lo i complir les normes que conté. 

Correspon a l'Equip Directiu del centre vetllar pel compliment d’aquestes Normes 

d’Organització i Funcionament.  

Les bases legals per la qual s’estableixen les NOFC al nostre centre són: 

 - Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació – LOE  

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

 - Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius  
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 - Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i la regulació de la 

 convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, derogat parcialment 

 (art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010 d’autonomia de centres educatius.  

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

 personal directiu professional docent.  

 -Resolucions aprovades en els diferents documents per a l’organització i el 

 funcionament dels diferents tipus de centres per a cada curs. 
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B.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDIN ACIÓ DEL CENTRE  

1. Òrgans unipersonals de direcció  

1.1 Director/a. Cap d’estudis. Secretari/ària  

L'Equip Directiu del centre, format pel director/a, cap d'estudis i secretari/ària, són els òrgans 

unipersonals de govern de l'escola. Junts coordinen el dia a dia de l'escola i ajuden a realitzar 

les diferents tasques. Cadascú dels seus components té les seves tasques pròpies, però n'hi 

han d'altres que es fan en conjunt: coordinar i elaborar la documentació, les activitats i les 

actuacions a realitzar, analitzar i avaluar el funcionament del centre. 

En el  decret 155/2010 queden recollides les funcions i atribucions d'aquests òrgans.   

 

1.1.1 Director/a 

Correspon a la Direcció de cada centre públic l’exercici de les funcions de representació, de 

direcció i lideratge pedagògics, de lideratge de la comunitat escolar, d’organització, 

funcionament i gestió del centre i de cap de personal. Aquestes són les funcions  de la Direcció:  

a) Funcions de representació:  

-  Presidir el Claustre, el Consell Escolar i els Actes Acadèmics de l’escola, tot vetllant  pel 

compliment dels seus acords. 

- Fer present l’escola en totes aquelles instàncies i actes públics que es cregui  convenient.  

-  Representar al centre. 

b) Funcions de direcció pedagògica i lideratge: 

- Vetllar pel compliment del Projecte Educatiu de Centre (PEC) , formulant i presentant al 

claustre possibles adaptacions i modificacions del Projecte Educatiu.  

- Coordinar l’Equip Directiu, i orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre d’acord amb les 

previsions del Pla Anual.  

- Vetllar per a la realització de les concrecions curriculars, en coherència amb el Projecte 

Educatiu, garantir el seu acompliment i intervenir en la seva avaluació.  
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- Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació i aprenentatge,  administrativa 

i de comunicació i que s’utilitzi normalment en les activitats del centre, tal  com recull el 

Projecte Lingüístic de l’escola.  

-  Dirigir i assegurar l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica i curricular, l’acció tutorial, 

l’aplicació de la carta de compromís educatiu, l’aplicació i els procediments d’inclusió i altres 

concretats en el projecte de direcció.  

- Impulsar l’avaluació del Projecte educatiu, del Pla Anual i del funcionament general  del 

centre.  

- Participar en l’avaluació de les funcions del personal docent i de l’altre personal  destinat 

al centre. 

c) Funcions en relació amb la comunitat escolar:  

- Afavorir la convivència en el centre, garantir el compliment de normes i adoptar les mesures 

necessàries que corresponguin segons aquestes normes d’organització i  funcionament.  

- Exercir les funcions de mediació i arbitratge en els conflictes que es generin entre persones 

de la comunitat educativa, o bé determinar una persona perquè ho faci, si així  ho considera 

convenient.  

- Garantir l’exercici dels drets i deures de totes les persones de la comunitat escolar.  

- Assegurar la participació efectiva del Claustre i el Consell Escolar en l’adopció de les 

decisions que els correspongui.  

- Establir canals de relació amb l’Associació de mares i pares  (AMPA) i amb els pares i mares 

delegats de cada curs.  

- Mantenir comunicació fluïda i periòdica amb les famílies de l’alumnat i gestionar les demandes 

que en sorgeixen.  

-  Vetllar per la formulació i el compliment de la carta de compromís del centre i garantir el 

funcionament de les vies i els procediments de relació i cooperació amb les famílies,  per 

facilitar l'intercanvi d’informació sobre l’evolució escolar i personal dels seus fills.  

 -  Promoure la implicació activa del centre en l’entorn social. 
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d) Funcions en matèria d’organització i funcionament:  

- Proposar el Pla Anual de centre conjuntament amb el/la Cap d’Estudis i el/la  Secretari/ària, 

recollint les propostes dels diferents Cicles i del Claustre i retre’n comptes  a través de la 

Memòria Anual.  

- Impulsar l’elaboració, aprovació i aplicació de les normes d’organització i funcionament del 

centre, i les seves successives adequacions a les necessitats del projecte educatiu.   

- Proposar les assignacions pressupostàries, les plantilles de llocs de treball docent de manera 

concordant amb el projecte educatiu i d’acord amb criteris d’estabilitat per  cursos escolars  

successius.  

- Proposar al Departament d’Ensenyament els llocs de treball de la plantilla del centre  que 

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

- Fer el seguiment del funcionament del menjador escolar i donar-ne comptes en el  Consell 

Escolar.  

e) Funcions específiques en matèria de gestió: 

- Dirigir la gestió econòmica del centre, l’aplicació del pressupost que aprova el Consell 

Escolar, autoritzar les despeses i ordenar els pagaments.  

- Obtenir i acceptar, si s’escau, recursos econòmics i materials addicionals per l’ús de  les 

instal·lacions del centre.  

- Dirigir i gestionar el personal del centre de manera orientada a garantir el compliment  de les 

seves funcions. Aquest exercici comporta la facultat d’observació de la pràctica docent a l’aula i 

del control dels òrgans de coordinació que s’hagi dotat el centre.   

- Coordinar i fer el seguiment de la feina de l’Administrativa del centre, juntament amb  el/la 

Secretari/ària.  

-  Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel Secretari/ària del 

centre.  

-  Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent. 

-   Visar les certificacions acadèmiques per acreditar continguts documentals. 
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- Gestionar el manteniment de l’edifici, fer-ne el seguiment, conjuntament amb el/la Oficial de 

Serveis, i instar a l’administració corresponent que faci les actuacions oportunes.  

- Gestionar la millora de les instal·lacions del centre i instar a l’administració corresponent que 

faci les actuacions oportunes.  

f) Funcions específiques com a cap de personal: 

- Proposar, escoltat el Claustre, la distribució de tutories, les coordinacions unipersonals i les 

responsabilitats de cada un dels mestres.  

- Resoldre, amb les actuacions que facin al cas, les faltes d’assistència.  

- Actuar en casos de faltes lleus comeses pel personal que presti serveis al centre i que es 

detallen a l’article 117 de la Llei de Funció Pública de l’Administració de  Catalunya.  

g) Funcions específiques com a cap de personal: 

- Coordinar les activitats conjuntes amb altres centres i/o associacions del municipi 
 
- Acollir alumnes en pràctiques dels centres quan s’escaigui.  
 
- Supervisar les activitats extraescolars.  
 
- Coordinar les activitats del Pla Educatiu d'Entorn Municipal. 
 
 

1.1.2  Cap d'Estudis 

Correspon al/la Cap d’Estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats 

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

l’escola. Assegurar el projecte lingüístic i els plantejaments educatius, tutorials, i d’inclusió i 

també tots els altres plantejaments educatius del Projecte Educatiu de Centre recollits en el 

Projecte de direcció.  

Aquestes són les funcions  del/la Cap d'Estudis :   

- Coordinar les activitats reglades i, les activitats escolars complementàries. 

- Dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres 

espais docents segons la normativa vigent i les necessitats de l’escola.  
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- Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Educació i especialment 

amb els equips del centre de recursos i dels d’assessorament psicopedagògic .  

- Substituir el/la Director/a en cas d’absència, malaltia o vacant.  

- Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular del centre i vetllar per l’elaboració 

de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d’aprenentatge i 

la singularitat de cada alumne, especialment d’aquells que presenten necessitats específiques 

de suport educatiu (NESE), tot procurant la col·laboració i participació de tots els/les mestres 

del Claustre en els grups de treball.  

- Intervenir en els diferents cicles, quan sigui necessari, per optimitzar la cohesió  metodològica.  

- Organitzar, conjuntament amb la direcció, les substitucions dels mestres. 

- Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat es dugui a terme en  relació 

amb els objectius generals d’àrea i d’etapa i en relació amb els criteris fixats pel Claustre en el 

projecte curricular de centre.  

- Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació.   

- Fer, i mantenir actualitzat, un arxiu pedagògic que contingui els documents que s’elaboren i 

les memòries de cada grup. 

- Vetllar per la coherència i adequació en la selecció de llibres de text i/o del material didàctic i 

complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixen a l’escola.  

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

- Coordinar les accions de formació i d' innovació educatives i  del professorat que es 

desenvolupin a l’escola, quan s’escaigui.  

- Coordinar les actuacions amb els alumnes de pràctiques de les universitats i de centres de 

grau professional, fer el seguiment juntament amb els tutors de pràctiques del nostre centre i 

dels centres de procedència dels alumnes. 

 - Realitzar totes aquelles altres que li siguin encomanades pel/la Director/a per disposicions del 

Departament d’Educació.  

- Elaborar, conjuntament amb  la direcció, el planning de treball trimestral i/o mensual. 
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- Coordinar i dinamitzar les reunions de delegats d'alumnes,i les dels pares i mares delegades 

de classe. 

- Garantir el funcionament de la Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD)  i de la Comissió 

Social (COS) del centre, assegurant la planificació de la tasca, i assegurant la participació de 

tots els membres de les comissions. 

 

1.1.2  Secretari/ària 

Correspon al Secretari o Secretària dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i 

administrativa de l’escola, sota el comandament del/la Director/a, i exercir, per delegació seva, 

com a cap de personal d’administració i serveis adscrits a l’escola, quan el/la Director/a ho 

determini.  

Aquestes són les funcions  del Secretari/ària:   

- Exercir la secretaria del Claustre i del Consell Escolar i aixecar les actes de les  reunions que 

es celebrin.  

- Tenir cura de les tasques administratives de l’escola, atenent la seva programació  general 

i el calendari escolar.  

- Estendre les certificacions i els documents oficials de l’escola, amb el vist i plau del/a 

Director/a.  

- Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se’n deriva i elaborar i 

custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats 

financeres, juntament amb el/la Director/a i elaborar el projecte de pressupost de l’escola.  

 - Fer el seguiment dels pagaments de les quotes de material, de sortides, de colònies i  de tots 

aquells que l'equip directiu determini. 

- Coordinar i fer el seguiment, juntament amb el/la director/a, de les tasques de l'administrativa 

del centre. 

- Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i 

matriculació d’alumnes, tot garantint que s’adeqüi a les disposicions vigents.  
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- Tenir cura que els expedients acadèmics de l’alumnat estiguin complets i diligenciats  d’acord 

amb la normativa vigent.  

- Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i 

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

- Confeccionar i mantenir l’inventari general del centre i també coordinar la gestió dels 

inventaris específics. 

- Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i 

equipament d’acord amb les indicacions del/a director/a i les disposicions vigents. Tenir cura de 

la seva conservació i/o renovació  quan correspongui.  

- Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, alienació o  lloguer 

de béns i els contractes de serveis i subministraments, d’acord amb la normativa  vigent.  

- Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel/la director/a de l’escola  atribuïdes pel 

Departament d’Educació.  

- Substituir en cas d'absència o malaltia  a el/ la cap d’estudis. 

En cas de baixa o malaltia prolongada del/la secretari/ària, assumirà les seves funcions la 

persona que designi la direcció o bé la direcció i el/la cap d'estudis assumiran una part  de la 

seva feina i distribuirà les seves funcions entre membres del Claustre. 

 

 2. Òrgans col·legiats de participació. 

2.1. Consell Escolar  

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, i 

l’òrgan de seguiment i avaluació general de les seves activitats. Participa activament en les 

decisions envers els temes del funcionament i organització del centre, del projecte educatiu, de 

la programació, de la memòria anual i de la gestió econòmica. 

Composició: 
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El consell escolar de la nostra escola està compost per 19 membres. D'aquests   membres dos 

no són oficials i no tenen vot, que són els representants dels alumnes. Tampoc exerceix el seu 

vot el/la secretari/ària del centre. Queden distribuïts de la següent manera: 

 - El/la director/a del centre, que n’és el/la president/a.  

 - El/la cap d’estudis.  

 - El/la secretari/a del centre, amb veu i sense vot. 

 -  6 representants dels mestres, elegits pel claustre  

 -  5 representants dels pares i mares dels alumnes elegits entre ells  

 -  1 representant de l'AMPA, que acostuma a ser el/la president/a. 

 -  1 representant de l’Ajuntament. 

 -  1 representant del personal d’administració i serveis.  

 -  2 representants dels alumnes (5è i 6è), elegits per l'alumnat del centre, amb veu i 

 sense vot. 

Correspon al director o directora presidir el consell escolar. El/la cap d’estudis substitueix al 

director/a en cas d’absència o malaltia.  

Procediment d’elecció i/o renovació dels membres de l Consell Escolar  

Les persones membres del Consell Escolar ho són per un període de quatre anys. Es renoven 

la meitat dels membres  cada dos anys, normalment a finals del 1r. trimestre. És  el/la director/a 

qui convoca les eleccions per les votacions del diferents sectors de la  comunitat educativa : 

mestres, pares i mares, i Personal d'administració i serveis (PAS)  dins de les dates que 

estableixi el Departament d'Educació. 

Si es produeix una vacant en el Consell Escolar s’ha d’ocupar per la següent candidatura més 

votada en les darreres eleccions , sempre que mantingui els requisits que la van fer  elegible 

com a representant. En cas d’empat, la vacant serà ocupada per la persona que  es prevegi 

que estarà més temps al centre. El nou membre queda renovat pel temps que  restava del 

mandat a la persona representant que ha causat vacant. Si no hi ha més candidats/tes per 
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cobrir-la, la vacant romandrà sense cobrir fins a la propera convocatòria d'eleccions de 

renovació del Consell Escolar.  

Són candidats els mestres del centre, els pares o tutors legals dels alumnes i el personal 

d’administració i serveis. 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 

corresponent passen a ser elegibles. Si el membre elegit en aquestes circumstàncies és un 

professor o un membre del personal d’administració i serveis, haurà d’assumir el  nomenament. 

Si és el pare o mare  d'un alumne i no vol assumir-lo, es farà una segona votació, i si el nou 

elegit tampoc no vol assumir-lo, el lloc quedarà vacant fins a la següent convocatòria.  

Convocatòria, desenvolupament i acords de les reuni ons  

El consell escolar es reuneix, com a mínim, un cop cada trimestre en sessions ordinàries i de 

forma extraordinària sempre que calgui o que el convoca el/la seu/va president/a o ho sol·licita 

almenys un terç dels seus membres. La convocatòria de les reunions la tramet el/la president/a 

del consell amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb l'ordre del dia i la 

documentació que calgui, si s’escau. La convocatòria de la sessió es farà per mitjans 

electrònics i anirà acompanyada de la documentació necessària. 

Es procurarà que les decisions del consell escolar es prengui per consens. Si no és possible 

arribar a un acord, es determina la decisió per majoria dels membres presents; llevat dels casos 

en que la normativa determini una altra majoria qualificada. Les votacions no es poden fer per 

correu electrònic. Aquest només val per saber l’opinió dels membres; si no estan presents a la 

sessió la seva opció no compta com a vot.  En cas d’empat dels resultats de les votacions 

decideix el vot el president o presidenta. Les votacions es faran per assentiment o mà alçada, 

només seran secretes quan ho decideixi la majoria dels membres presents en la sessió.  

El/la secretari/ària aixecarà acta de cada reunió, i prendrà nota dels assistents i dels acords 

presos. Al principi de la següent reunió es faran les esmenes que pertoquin i s'aprovarà l'acta 

anterior. Els acords que es prenguin seran públics, totes les actes del consell escolar i de les 
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seves comissions estan custodiades a la secretaria del centre i estan a disposició de ser 

consultades per a qualsevol membre de la comunitat educativa que ho sol·liciti. 

 Funcions  

Corresponen al Consell escolar les funcions següents:  

- Establir les directrius per a l’elaboració del Projecte Educatiu del centre i les modificacions 

corresponents, aprovar-lo per una majoria de tres cinquenes parts dels membres i avaluar-ne el 

compliment.  

- Aprovar la Programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 

resultats en la Memòria anual. 

- Ser sabedors i aprovar les propostes de convenis i altres acords de col·laboració del centre 

amb entitats o institucions.  

-  Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents, si calen.  

-  Aprovar la carta de compromís educatiu.  

- Aprovar el pressupost del centre i el rendiment  de comptes, com també les quotes anuals 

(material escolar, llibres i AMPA), després de fer el seu seguiment mitjançant la comissió 

econòmica. 

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

Directora. 

- Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions a l’alumnat, i fer el 

seguiment des de la Comissió de convivència. 

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

extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.  

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

l’evolució del rendiment escolar.  

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

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

 Comissions i referents   
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S'han creat les següents comissions del  consell escolar: la comissió econòmica, la comissió 

permanent, la comissió de convivència, la comissió de reutilització de llibres, la comissió de 

menjador i les que dictamini el reglament vigent. Són funcions de les comissions estudiar, 

informar i elevar propostes al consell escolar del centre sobre aspectes del seu àmbit que se’ls 

sol·licitin o considerin convenient d’aportar, així com desenvolupar les tasques que el Consell li 

encomani. Es reuneixen cada vegada que es necessiti.  

També tenim el referent de coeducació al centre i els representants del Consell Escolar 

Municipal. 

- Comissió econòmica, està formada pel/la director/a,  el/la  secretari/a, un/a representant del  

sector pares, un/a representant del sector mestres i el representant de l'Ajuntament. Les seves  

competències principals són la supervisió del pressupost i l’aprovació de la seva  liquidació, fer 

el seguiment i comprovació de les compres efectuades i dels pagaments realitzats.  

- Comissió permanent, formada pel/la director/a, el/la cap d'estudis, el/la secretari/a, un/a 

representant sector pares i un/a representant sector mestres. Les seves competències 

principals són l'aprovació de modificacions o decisions urgents que no requereixin la 

convocatòria de tot el Consell Escolar, com aprovació de sortides no contemplades en la 

Programació Anual de Centre, modificació horària per festes o sortides... 

- Comissió de convivència, formada pel/la director/a, el/la cap d'estudis,el/la secretari/a dos 

representants sector pares i dos del sector mestres. Les seves funcions principals seran la de 

garantir l’aplicació correcta dels drets i deures dels alumnes, decidir i imposar les mesures 

correctores previstes a les normes de convivència, vetllar pel compliment i l'aplicació efectiva 

de les mesures correctores i sancions. 

- Comissió de menjador, formada pel/la director/a, el/la cap d'estudis,el/la secretari/a, un/a 

representant sector pares,un/a del sector mestres i el representant d'administració i serveis. 

Les seves funcions principals seran fer el seguiment del correcte funcionament de l'empresa de 

menjador i realitzar les reunions necessàries, amb aquesta,  per  proposar millores, si fossin 

necessàries. 
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- Comissió de reutilització de llibres, formada pel/la director/a, el/la cap d'estudis,el/la 

secretari/a, un/a representant sector pares, i un/a del sector mestres. Les seves funcions 

principals seran fer el seguiment del llibres de reutilització, realitzar propostes de renovació o 

canvis , si es veuen necessaris. 

- Referent de coeducació, format per un representant del sector mestres. Serà l'encarregat  de 

promoure la igualtat d'oportunitats entre nens i nenes, la no discriminació de sexe, i 

conscienciar a la comunitat escolar dels assumptes  relacionats amb la coeducació. 

- Representants al Consell Escolar Municipal, format per un representant del sector pares i altre 

del sector mestres. Assistiran i representaran a l'escola en les reunions convocades per 

l'Ajuntament al Consell Escolar Municipal. 

 

2.2. Claustre del professorat 

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

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

Composició. 

Està integrat  per tot el professorat que presten serveis al centre,  i el personal d'administració i 

serveis, a excepció de l'administrativa. Correspon al director o directora presidir el claustre. 

El/la cap d’estudis substitueix al director/a en cas d’absència o malaltia .  

Convocatòria, desenvolupament i acords de les reuni ons  

El Claustre es reuneix, com a mínim, un cop al mes en sessions ordinàries i de forma 

extraordinària sempre que calgui o que el convoca el/la seu/va president/a o ho sol·licita 

almenys un terç dels seus membres. La convocatòria de les reunions la tramet el/la director/a 

del claustre amb una antelació mínima de 48 hores,excepte en cas  d'urgència juntament amb 

l'ordre del dia i la documentació que calgui, si s’escau. La convocatòria de la sessió es farà per 

mitjans electrònics i anirà acompanyada de la documentació necessària . 
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L'assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus components; serà falta  injustificada 

com incompliment de l'horari laboral si no ha estat comunicada la justificació de l’absència 

abans de l’inici de la sessió.  

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

membres. Es procurarà puntualitat, i s'esperarà un temps de 5 minuts després de l'hora de la 

convocatòria per determinar si hi ha quòrum. Els acords s'adoptaran per consens. En cas de no 

arribar-hi i s’hagués de fer votació es resoldrà per majoria absoluta dels assistents. Si cap 

proposta obté la majoria absoluta, es repetirà la votació i s'aprovarà aquella que obtingui la 

majoria simple, previ torn d'intervencions. Resoldrà els empats el vot del/la director/a. En 

l'absència d'un/a mestre/a, el seu substitut/a oficial té dret a votar sempre. Els membres del 

claustre que discrepin de l'acord majoritari podran demanar que consti en acta el seu desacord 

quedant exempts de la responsabilitat legal que pugui derivar-se’n, però no de la seva 

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

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

s'haurà d'ajustar a la proposta objecte del debat, expressant-se de forma correcta i amb 

respecte tots els seus components. Les votacions es podran realitzar a mà alçada o secreta en 

funció del tema a tractar i/o la demanda dels membres del claustre.  

Es faran claustres monogràfics per tractar temes pedagògics, per realitzar anàlisi de resultats i 

propostes de millora, per posar en comú la participació en activitats de formació diverses, per 

tractar i debatre temes d’interès pedagògic comú i també per mostrar les bones pràctiques que 

funcionen als diferents nivells i/o cicles. Segons el contingut a tractar, podran ser obertes a: 

professionals de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic, de l'Ajuntament , d'Inspecció, i 

d’altres persones que puguin aportar reflexió i que se’ls convidi.  

El/la secretari/ària aixecarà acta de cada reunió, i prendrà nota dels assistents i dels acords 

presos, al principi de la següent reunió es faran les esmenes que pertoquin i s'aprovarà l'acta 

anterior. Els acords  que es prenguin seran públics, totes les actes del claustre queden 
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custodiades a la secretaria del centre i estan a  disposició de ser consultades per a qualsevol 

membre de la comunitat educativa que ho sol·liciti. 

Funcions 

Corresponen al Claustre les funcions següents:  

-  Intervenir en l’elaboració i la modificació del Projecte Educatiu i en els altres documents 

significatius del centre.  

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

- Decidir els criteris per a l’avaluació de l'alumnat. 

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

anàlisi dels resultats i propostes de millora dels mateixos.  

- Conèixer els projectes de direcció i designar els/les mestres que han de participar en el 

procés de selecció del Director o Directora. 

- Escollir els representants del professorat en el Consell Escolar.  

- Donar suport a l’Equip Directiu i, si s’escau, al Consell de Direcció, en el compliment de la 

Programació General del Centre.  

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

l’ordenament vigent i qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o 

reglamentàries.  

 

2.3. Equip Directiu 

L’Equip Directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic. Han de treballar 

coordinadament en l’exercici de les seves funcions.  

 Composició. 

 Està format pel/la director/a, el/la cap d’estudis i el/la secretari/ària. 

 Funcions 

L'Equip Directiu té les següents funcions:  
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-   Coordinar i elaborar els documents del centre, com la Programació General Anual, i la seva 

Memòria Anual, el Projecte educatiu de centre i les Normes d’Organització i Funcionament 

(NOFC).  

- Gestionar i vetllar pel compliment dels objectius del Projecte de Direcció.  

-  Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els sectors.  

- Establir els criteris per a l’avaluació interna del centre i impulsar el procediment  d’elaboració i 

execució del pla d’avaluació interna.  

- Col·laborar amb l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció d'educació.  

- Motivar l’equip de mestres per treballar de manera col·lectiva i cohesionada potenciant la 

reflexió i la millora pedagògica.  

- Formular propostes per a la millora del funcionament general de l’escola.  

- Coordinar les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació.  

- Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre. 

- Fer el seguiment de l’acompliment dels acords que es prenen en qualsevol àmbit.  

- Intervenir en l’acció educativa per assegurar la coherència del projecte, la consecució  dels 

objectius fixats i vetllar per l’acompliment dels acords que es prenen en qualsevol àmbit.  

- Participar en convocatòries de projectes d’innovació, premis i concursos que afavoreixin 

l’estímul personal i col·lectiu del centre.  

Funcionament 

L'Equip Directiu es reunirà com a mínim un dia a la setmana per tal de prendre les decisions 

que afecten a la vida de l'escola, es planificaran les actuacions per tal que es compleixin els 

objectius aprovats en els documents normatius del centre. El seu treball es repartirà en: treball 

individual per càrrec, treball d’equip i hores de docència, i cada un d'ells estarà adscrit a un 

cicle. Les persones de l’Equip, quan acabin el període de mandat, han de fer el rendiment de  

comptes dels resultats de la seva gestió, i presentar mesures de millora, amb la mirada posada 

en l’acompliment del projecte educatiu del centre. 
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2.4. Equip de coordinació 

L'Equip de coordinació és l'encarregat de vetllar per tal d'impulsar la línia pedagògica d'escola a 

tots els cicles. És el lloc on es traspassa informació, es debaten temes que s'haurà de decidir o 

parlar amb el Claustre de mestres, es decideix l'organització de festes... És un element 

important al centre i ajuda a l'Equip Directiu a poder complir els objectius proposats. 

Composició. 

Format  per les tres persones de l'Equip Directiu i tres mestres del Claustre. Aquestes han de 

ser tutor/a, i han d'estar adscrites a cada un del cicles que forma l'escola: petits, mitjans i grans.  

Convocatòria, desenvolupament i acords de les reuni ons 

L'Equip de coordinació es reuneix un cop a la setmana. La convocatòria de les reunions la 

tramet l'equip directiu amb una antelació mínima de 48 hores, excepte en cas d'urgència,  

juntament amb els punts a tractar  i la documentació que calgui, si s’escau. La convocatòria de 

la sessió es farà per mitjans electrònics. El/la secretari/ària aixecarà acta de cada reunió, i 

prendrà nota dels acords presos. 

Funcions 

Corresponen a l'equip de coordinació les funcions següents:  

-  Organitzar i dinamitzar el treball a realitzar els diferents cicles, per tal d'aconseguir els 

objectius de la Programació Anual. 

- Organitzar les sortides, festes, formacions, noves propostes. 

- Vetllar per la coherència de la línia pedagògica de l'escola en tots els cicles, àrees i matèries. 

- Aprovar i modificar, si cal, el Planning trimestral elaborat per l'Equip Directiu.  

- Atendre les demandes dels cicles i intentar trobar solucions. 

- Suggerir propostes i millores.  

 

2.5. Òrgans unipersonals de coordinació 

Són òrgans unipersonals de coordinació els/les coordinadors/es de cicle,  un/a per cada cicle 

de l'escola: Cicle Petits, Cicle Mitjans i Cicle Grans, el/la coordinadora pedagògica, el/la 
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coordinador/a d'informàtica (TAC), el/la coordinador/a de Llengua, interculturalitat i cohesió 

(CLIC), i el/la coordinador/a de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Nomenaments  

Són nomenats pel/per la director/a per un període mínim d’un curs escolar i màxim fins la data 

de fi del mandat de Direcció, un cop escoltats el Claustre de mestres. En principi es  tindrà 

en compte que sigui funcionari docent en servei actiu i amb destinació definitiva a l’escola, o 

amb una antiguitat d'almenys un curs escolar sencer . També podrà exercir el  càrrec un/a 

mestre/a amb un altre tipus de situació administrativa (interí, substitut), però el seu 

nomenament serà per un curs escolar, prorrogable si s’avalua positivament mantenint el 

nomenament, sempre que es pugui, com a mínim dos cursos per poder desenvolupar les seves 

funcions.  

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

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

Claustre i amb audiència de l’interessat. Es podran substituir els/les coordinadors/es en cas de 

baixa per malaltia llarga. Aquests nomenaments o cessaments han d'estar informats al Consell 

Escolar i  al Serveis Territorials.  

 

2.5.1 Coordinadors/es de cicle.  

Funcions: 

- Formar part de l’equip de coordinació de l’escola unificant criteris d’actuació i ser el portaveu 

en el seu cicle i el canal de transmissió entre els cicles i l'Equip Directiu. 

- Presidir les reunions de cicle, deixar constància per escrit dels acords, i lliurar-los a l'Equip 

Directiu. 

- Fer de portaveu en  les reunions de claustre, intercicles,...  

- Dinamitzar i coordinar el treball pedagògic a realitzar al llarg del curs per l’equip docent del 

cicle.  
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- Vetllar per la coherència i la continuïtat de les accions educatives al llarg de les etapes 

educatives de l'escola, segons correspongui, sota la supervisió del/la Cap d’Estudis.  

- Discutir aspectes pedagògics i organitzatius que sorgeixin per tal d’establir pautes d’actuació.  

- Coordinar tots els aspectes organitzatius del seu cicle. 

- Vetllar pel desenvolupament dels objectius fixats en la Programació General Anual, . 

- Vetllar per l’acompliment de la normativa de l’escola i dels acords presos.  

- Fer les diligències necessàries per gestionar les activitats que s'organitzin a nivell de cicle.  

- Afavorir el treball en equip i vetllar per tal de que hi hagi  un bon clima. 

 

2.5.2 Coordinador/a  Pedagògica.  

Funcions   

- Formar part de la Comissió Pedagògica per consensuar, revisar i concretar els documents i 

vetllar per la transferència dels acords establerts a les aules. 

 

2.5.3. Coordinador/a d’informàtica (TAC). 

Funcions: 

- Gestionar el manteniment de les instal·lacions i equips informàtics del centre. 

- Impulsar l'ús didàctic i pedagògic de les TAC per tal de dur a terme el procés de millora dels 

aprenentatges i assessorar als mestres per la seva implantació i adaptació a les  necessitats de 

l’alumnat.  

- Proposar a l'Equip Directiu del centre els criteris per a la utilització i optimització dels recursos 

informàtics i per adquirir-ne de nous.  

- Impulsar l'elaboració del Pla Tac de l'escola, per després difondre, revisar i actualitzar. 

- Assessorar a l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis del centre en 

l'ús de les aplicacions. 

- Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i dels equipaments informàtics i telemàtics del 

centre i coordinar-se amb els serveis de manteniment preventiu i d’assistència tècnica.  
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- Fer l' inventari dels elements informàtics de l'escola. 

- Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics 

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

tema.  

- Revisar el compliment de les instruccions del Departament d’Ensenyament pel que fa a la 

protecció de dades personals i de la propietat intel·lectual en els entorns digitals del centre.  

- Incentivar l’ús de les diferents plataformes del centre per part de la comunitat educativa. 

- Assegurar la imatge corporativa de l’escola i mantenir actualitzada la pàgina web i l’agenda 

digital, tot incentivant-ne l’ús per part de la comunitat educativa.  

- Assegurar la inclusió digital de tot l’alumnat i el professorat garantint les eines necessàries i 

l’accessibilitat als recursos.  

- Realitzar aquelles tasques que la direcció li encomani en relació amb els recursos informàtics, 

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

El coordinador d'informàtica coordinarà i supervisarà la comissió Projecte TAC-Informàtica i els 

càrrecs d'Informàtica i càrrec WEB per tal de garantir el compliment de les seves funcions. 

 

2.5.4 Coordinador/a de llengua, interculturalitat i  cohesió social. 

 Funcions: 

- Difondre, revisar, aplicar  i actualitzar, si cal,  el Projecte Lingüístic del centre i el Pla 

d'Acollida. 

- Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en l'elaboració del Projecte curricular 

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

- Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut, organització i 

optimització dels recursos.  

- Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a LIC, actuacions per a 

la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte plurilingüe. 
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- Participar, conjuntament amb l'Equip Directiu, en les actuacions i activitats del Pla Educatiu 

d'Entorn Municipal i establir les coordinacions amb els professionals implicats. 

-  Formar part de la Comissió d'atenció a la Diversitat i de la Comissió Social. 

- Col·laborar en l’actualització dels documents d’organització del centre  i en la gestió de les 

actuacions que fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a 

l’alumnat en risc d’exclusió social i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i 

la cohesió social del centre.  

- Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió, 

participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les actuacions dels 

professionals externs que hi intervenen.  

- Realitzar les tasques que el/la director/a del centre li encomani en relació amb el projecte 

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

 

2.5.5. Coordinador/a riscos laborals.  

Funcions: 

- Promoure i coordinar les  actuacions en matèria de salut i seguretat de l’escola, seguint la guia 

de la secció de prevenció de riscos laborals del Departament d'Educació, coordinat amb la 

direcció del centre. 

- Promoure i fomentar l'interès i la cooperació del tot els membres de la comunitat educativa en 

l’acció preventiva.  

- Elaborar, revisar i actualitzar cada curs el Pla d'Emergència de l'escola, així com la 

senyalització del centre, amb la fi d'assegurar -ne la seva funcionalitat. 

- Difondre a  la comunitat educativa el Pla d'Emergència (Claustre, PAS, AMPA,  menjador,...) . 

- Planificar, coordinar i realitzar els simulacres d'evacuació i confinament, per tal de fer la 

valoració i lliurar als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals els informes pertinents. 

-  Informar a les treballadores i treballadors tot el que sigui necessari en prevenció de riscos 
laborals.  
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- Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la 

investigació dels accidents que es produeixin en el centre. 

- Revisar periòdicament  les farmacioles del centre.  

 

2.6. Altres òrgans unipersonals de coordinació. 

2.6.1 Coordinador/a del Pla Català d'Esports (PCEE)  : 

Càrrec lligat a la participació del centre al Pla Català de l’Esport i que recaurà en un/a dels 

especialistes d'Educació Física de l'escola. Les seves funcions són: 

- Col·laborar en el bon funcionament i organització de les diferents activitats esportives  del 

centre. 

- Gestionar les subvencions econòmiques, i realitzar les compres del material esportiu 

necessari. 

- Gestionar l’Associació Esportiva Escolar. 

- Vetllar per la transmissió d’informació del Consell Esportiu – Escola – AMPA. 

- Assistir a les reunions de  les formacions del PCEE, i informar a l'Equip Directiu de les 

mateixes. 

- Realitzar altres tasques que el/la director/a del centre li encomani. 
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C.- ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE  
 
1. Organització del professorat  
 
L'escola està organitzada en dues etapes educatives: l'etapa del segon cicle d'Educació Infantil 

i l'etapa de l'Educació Primària, dividides en tres cicles: 

 -  Cicle dels Petits (EI1, EI2 i EI3) 

 -  Cicle dels Mitjans ( 1r, 2n i 3r) 

 -  Cicle  dels Grans ( 4t, 5è i 6è) 

Cada cicle està format per tots/es els/les mestres que imparteixen docència a l’alumnat d’un 

mateix cicle. Els/les especialistes que fan classes a cicles diferents quedaran adscrits a un 

d’ells en funció de la quantitat d’hores que imparteixin docència i de l’equilibri del nombre de 

persones que formaran els equips dels cicles a principi de curs. Constitueixen la unitat bàsica 

d’organització pedagògica en matèria de programació, avaluació  i atenció a la diversitat de 

l'alumnat. 

 

1.1. Cicles 

Funcions:  

- Organitzar i coordinar el desenvolupament dels ensenyaments propis del cicle com a criteri 

prioritari, també la metodologia d'acord amb els criteris i els acords fixats. 

- Conèixer, revisar  i formular propostes relatives als diferents documents normatius de  l'escola 

( PEC,NOFC, ..). 

- Participar en l'elaboració de la Programació General Anual, per tal d'assolir els  objectius 

proposats,  i de la seva memòria; tot fent una anàlisi i realitzant propostes de millora. 

- Revisar de forma periòdica i sistemàtica els diferents aspectes que fan referència al 

currículum, d’acord als referents normatius vigents.  

- Coordinar-se amb els altres cicles per garantir la línia metodològica de l'escola. 

- Realitzar les sessions d’avaluació del seu alumnat, decidint sobre l’avaluació i promoció de 

l’alumnat quan finalitza el nivell. 
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- Fer el seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge dels diferents grups d’alumnes, els 

aspectes relacionats amb l’atenció a la diversitat de necessitats de  l’alumnat i, en concret, 

dels/les alumnes amb necessitats educatives especials i/o dificultats d’aprenentatge.  

- Planificar, analitzar i revisar els diferents agrupaments d’alumnes, col·laborant amb el/la Cap 

d’Estudis en l’elaboració dels horaris de les activitats de l’alumnat, tenint en compte els 

recursos humans i materials disponibles i d’acord amb criteris pedagògics.  

- Organitzar i dinamitzar totes les activitats complementàries: sortides, festes, activitats 

municipals i del Pla Educatiu d'Entorn. 

- Valorar, revisar i elaborar els llibres i material didàctic utilitzat, realitzant les propostes que es 

creguin convenients. 

- Coordinar-se amb els/les  mestres especialistes i de suport que intervenen en el cicle. 

-  Afavorir l’ intercanvi d’experiències i valoracions amb l'equip del seu cicle, com dels altres, 

mostrant en claustres pedagògics les bones pràctiques realitzades. 

- Plantejar al Claustre i a l'Equip directiu  les propostes de formació permanent vinculades als 

interessos i necessitats del cicle. 

- Plantejar, organitzar i dinamitzar les reunions amb les famílies de l’alumnat, tant les d'inici de 

curs, com els tallers que realitzem cada curs per tal de donar a conèixer a les famílies les 

metodologies d'ensenyament. 

- Acollir als mestres nous facilitant-los materials i tutoritzar-los per tal que puguin integrar-se 

plenament i participar activament a l’escola. 

-Totes aquelles relacionades amb els processos organitzatius del cicle, així com les que l’equip 

directiu li vulgui encomanar. 

Funcionament 

El nostre centre dedica una reunió de cicle setmanal, en una de les hores del migdia  de 

dedicació al centre. El/la coordinador/a de cicle convoca la reunió i  deixarà constància escrita 

en les actes de cicle els punts de l’ordre del dia. Es prenen els acords per vetllar pel 

compliment dels objectius estratègics aprovats a la Programació General Anual (PGA), seguint 
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les pautes estratègiques del Projecte Educatiu (PEC). Els coordinadors realitzen el traspàs 

d'informació de les reunions de l'equip de coordinació de cicles, i es desenvolupen tot els 

aspectes concretats per a cada cicle. 

 

1.2. Comissions 

Les comissions són grups de treball en les que participen diferents mestres del claustre que 

proposen uns objectius i realitzen activitats envers al tema de cada comissió. Les diferents 

comissions estableixen el seu pla de treball en la Programació  Anual de centre i es valora el 

nivell d’execució i el seu funcionament en la Memòria anual, així com les propostes de millora. 

No totes les comissions es mantenen fixes, algunes es mantenen i  d'altres es canvien o es 

substitueixen, segons la valoració de la Memòria o de les necessitats de cada curs escolar. 

Les diferents comissions es reuneixen un cop per setmana, en una de les hores del migdia de 

dedicació al centre, excepte la comissió de l'Equip de coordinació, que té una hora especifica 

dins de l'horari lectiu. Cada Comissió té un responsable, que vetllarà perquè els objectius 

proposats en un document intern del Pla de treball es  compleixin. Es deixarà constància escrita  

de les tasques realitzades i de les propostes en la Memòria de final de curs. 

 

1.2.1 Comissió Coordinació pedagògica 

Està formada pel/la Cap d'Estudis i pel/la coordinador/a pedagògic/a. Es reuneixen 

setmanalment. Funcions: 

- Planificar, coordinar  i avaluar les activitats pedagògiques del centre. 

- Gestionar i revisar  el pla d'avaluació interna.  

- Revisar els projectes curriculars de centre, adaptar-los a les metodologies de treball 

acordades en el Projecte Educatiu ( PEC)  i en els acord de Claustre. 

- Impulsar la reflexió pedagògica entre els docents de l'escola 

- Donar a conèixer a l’ Equip docent les novetats curriculars 

- Elaborar registres per recollir els acords pedagògics. 
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- Elaborar els objectius del Pla de treball de la comissió en la Programació General  Anual 

(PGA) i la  Memòria en finalitzar el curs. 

 

1.2.2 Comissió de Biblioteca  

Està formada per un grup de mestres del Claustre, intentant sempre que hi hagi un 

representant de cada cicle. S'anomena un/a coordinador/a que és qui actua de portaveu, 

coordina i gestiona els objectius proposats de la comissió, així com els mestres responsables 

del càrrec de biblioteca. La comissió es reuneix setmanalment. 

Les principals funcions són:  

- Proposar i dinamitzar l’ús de la biblioteca escolar i les biblioteques d'aula.      

- Organitzar la biblioteca escolar i vetllar pel seu manteniment i funcionament.  

- Gestionar  les tasques dels mestres encarregats del càrrec de la biblioteca. 

- Promoure el servei de préstec de la biblioteca. 

- Promocionar les activitats i les propostes d'animació a la lectura del centre. 

- Elaborar, revisar i impulsar el Pla lector del centre.  

- Adquirir nous llibres, segons les propostes de l’equip de mestres, dels alumnes i de la  mateixa 

comissió. 

- Elaborar els objectius del Pla de treball de la comissió en la Programació General  Anual 

(PGA) i la  Memòria al finalitzar el curs. 

 

1.2.3 Comissió Projecte TAC - Informàtica 

Està formada per el/la coordinadora d'Informàtica (TAC),un representant de l'Equip  Directiu 

i  un grup petit de mestres del Claustre, intentant sempre que hi hagi un  representant de cada 

cicle. El/la coordinador/a  és el que actua de  portaveu, coordina i gestiona els objectius 

proposats des de  la comissió, així com les tasques dels  mestres responsables del càrrec 

d'Informàtica. Es reuneixen setmanalment. 

Les principals funcions són :  



ESCOLA  CONGOST                Normes d'organització i funcionament  de centre   
      Canovelles                                                                                                                                                                  NOFC                                                                                     

31 
 

- Elaborar, revisar i impulsar  el projecte TAC del centre.  

- Definir i graduar els usos de les TAC en funció del nivell educatiu i definir els nivells de 

competència digital a assolir.  

- Orientar als mestres amb un recull de propostes per treballar a les aules amb les pissarres 

digitals des de totes les àrees curriculars. 

- Revisar i vetllar per l'aplicació del Projecte TAC del centre en les diferents assignatures.  

- Gestionar  les tasques dels mestres encarregats del càrrec d'informàtica. 

- Elaborar els objectius del Pla de treball de la comissió en la Programació General  Anual 

(PGA) i la  Memòria al finalitzar el curs. 

 

1.2.4 Comissió de Festes. 

Està formada per un grup de mestres del Claustre, intentant sempre que sigui possible que hi 

hagi un representant de cada cicle per poder fer el traspàs, i que no sigui un/a mestre/a tutor/a. 

S'escull un coordinador/a que serà l’interlocutor amb l'Equip Directiu. Es reuneix setmanalment. 

Les principals funcions són :  

- Organitzar i preparar el guarniment  de l'escola  en concordança amb les festes. tradicionals 

i/o estacions de l'any que el Claustre hagi decidit celebrar.   

- Presentar la proposta a l'Equip de coordinació.  

- Adquirir, repartir i proporcionar el material necessari al Claustre per poder realitzar l'activitat 

de guarniment proposada a les aules i altres espais de l'escola. 

- Distribuir les tasques a fer en cada un dels nivell per participar en la decoració. 

- Guarnir el vestíbul de l'escola i modificar o treure el guarniment en acabar el període de la 

festa i/o de l'estació de l'any. 

- Elaborar els objectius del Pla de treball de la comissió en la Programació General  Anual 

(PGA) i la  Memòria al finalitzar el curs. 
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1.2.5 Comissió Ambientació escola. 

Està formada per un grup de mestres del Claustre, intentant sempre que sigui possible que hi 

hagi un representant de cada cicle per poder fer el traspàs, i que no sigui  un/a mestre/a tutor/a. 

Es reuneix setmanalment. Les principals funcions són :  

- Organitzar, preparar i dur a terme actuacions per tenir una bona  ambientació en l'espai de 

l'escola. 

- Presentar la proposta a l'Equip Directiu. 

- Recollir les propostes de l'equip del claustre. 

- Adquirir i utilitzar el material necessari per poder fer les propostes. 

- Elaborar els objectius del Pla de treball de la comissió en la Programació General Anual 

(PGA) i la  Memòria al finalitzar el curs. 

 

1.2.6 Comissió de convivència 

Està formada per un/a representant de l'Equip Directiu, el/la coordinadora CLIC i el/la  tècnic/a 

integrador/a social (TIS) que faran de grup impulsor, i es reuneixen setmanalment.  Aquesta 

comissió s'haurà d'ampliar, per tal que hi hagi representants de tots els cicles  i poder 

desenvolupar totes les actuacions que promogui el document del Projecte de convivència.   

Les principals funcions són :  

- Elaborar i presentar el Projecte de convivència del centre.  

- Recollir les propostes de tota  la comunitat escolar per la seva elaboració. 

- Recollir recursos i estratègies per fomentar la convivència i la gestió positiva 

 dels conflictes, a partir de les demandes i necessitats dels tutors i els grups d’alumnes.  

- Elaborar les actuacions i recursos que realitzaran els diferents sectors de la comunitat: 

alumnes, mestres, famílies. 

- Elaborar els objectius del Pla de treball de la comissió en la Programació General   Anual 

(PGA) i la  Memòria en finalitzar el curs. 
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1.3. Departaments  

Els Departaments són grups de treball amb els que es vol aconseguir una millor  coordinació 

vertical i uns criteris pedagògics clars en l'àmbit de les diferents àrees en quant a continguts, 

metodologia i avaluació amb la finalitat de millorar els resultats acadèmics dels nostres 

alumnes. Elaboren els objectius del Pla de treball en la Programació General Anual (PGA) i la  

Memòria en finalitzar el curs. Es recolliran en un document els acords presos, que es 

traspassaran al Claustre. 

Actualment tenim creat els Departaments de Llengües: català, castellà i anglès, el Departament 

de Matemàtiques i el Departament d'atenció a la diversitat. Es poden anar creant altres 

departaments, si es cregués necessari. Els departaments es reuneixen setmanalment. 

Els departaments de llengua Catalana i Matemàtiques es realitzen dins de cada cicle, amb 

algunes actuacions concretes en intercicles. 

 

1.4. Càrrecs 

Tots els mestres que no tenen tutoria tenen un càrrec assignat que hauran de desenvolupar 

durant el curs escolar. Tenen una hora dins de l'horari lectiu per poder-lo realitzar. Cada càrrec 

té un responsable i en un document intern es recull el Pla de treball d'aquest càrrec i els 

objectius proposats, així com una memòria a final de curs. El nombre i tipus de càrrec pot variar 

cada curs escolar, segons les valoracions que es facin a les memòries finals i les necessitats 

de cada curs. Els càrrecs s’especificaran a la PGA.  

 

1.5. Juntes d'avaluació 

Les juntes d'avaluació estan formades per tots els mestres que exerceixen alguna matèria a 

cada un dels nivells, inclosos tots els mestres especialistes i de reforç. Són convocades pel/per 

la Cap d'Estudis. Estan presidides pel representant de l'Equip Directiu adscrit al cicle, i  el/la 

coordinador/a de cicle. 
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Les juntes d'avaluació es reuniran  un cop trimestralment, i es dedicarà un dia, com a mínim, 

per poder gestionar l'avaluació d'un nivell. La convocatòria anirà acompanyada amb el 

document  de l'acta d'avaluació compartida al  DRIVE de l'escola que tots els representants de 

la junta d'avaluació haurà omplert i llegit  el dia que s'aixeca l'acta d'avaluació presencial. 

Aquest document té els següents apartats: 

- Trimestre, nivell, grups ,assistents i signatures 

- Revisió acords. 

- Evolució en els aprenentatges ( tots els alumnes 1r i 3r. trimestre, al 2n. 

trimestre solament casos concrets) 

- Valoració Atenció a la diversitat ( marcant reforç dins de l'aula,AA, EE, EAP, 

CREDA, Serveis Socials, Centre Obert, reforç extraescolar) 

- Valoració alumnes atesos EE i AA. 

- Valoració mestres especialistes i mestres de reforç 

- Valoració alumnes atesos TIS. 

En començar la junta d'avaluació s'escollirà un/a mestre/a que actuarà de secretari i n'aixecarà 

acta, signada pels membres participants. L’apartat d’assistents i acords passarà a formar part 

d’actes anuals en format paper, que custodia la Cap d'Estudis. Tota l’acta formarà part de 

l’arxiu digital a la carpeta d’actes d’avaluació dins la xarxa informàtica de l’escola (DRIVE DEL 

CENTRE).  

Les funcions de les juntes  d'avaluació són:  

- Analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne i del grup en general.  

- Proposar i establir, si escau, mesures d'adequació i reforç.  

- Proposar la modificació d'actuacions, i ajustaments de programació que convinguin per a les 

activitats pedagògiques del nivell i/o el cicle.  

-  Decidir la promoció o no dels alumnes al finalitzar el nivell, omplint  el document pertinent 

(ANNEX) i comunicar-ho a la família, la qual ha ser sabedora de la proposta abans de la 

darrera junta d'avaluació i ha de signar el seu acord o desacord (ANNEX). Si la proposta està 
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coherentment raonada per l'equip docent i la junta d'avaluació, la direcció del centre prendrà la 

decisió en el cas de desacord de la família. 

 

1.6. Comissió atenció a la diversitat (CAD) 

Està formada pel representant de l’EAP del nostre centre, dos membres de l’Equip Directiu (el 

director i la Cap d’Estudis), el/les Especialistes en Suport a la inclusió (MESI) i el/la mestra 

d’Aula Acollida, sempre que tinguem la dotació d'aquest recurs. Es reuneixen  quinzenalment, 

com a mínim. És el/la Cap d'Estudis qui convoca la reunió i comunica els punts a tractar. 

Les seves funcions són: 

- Millorar l’atenció a la diversitat de tots els alumnes i especialment dels que tenen més 

necessitats educatives.   

- Revisar el document PAD de l'escola. 

- Atendre i prioritzar les demandes realitzades pels tutors del centre, seguint el protocol del 

document PAD (Pla Atenció Diversitat) del centre. 

 - Seguir el Pla de treball presentat per l'EAP. 

- Organitzar i gestionar els recursos materials i humans, dels que disposa el centre, per  a oferir 

una millor qualitat  en l'atenció a la diversitat dels nostres alumnes. 

- Promoure l'ús d'alternatives metodològiques per introduir altres formes de treball que 

afavoreixi l'evolució i l'aprenentatge de tot l'alumnat. 

- Fer el seguiment de l'elaboració i aplicació  dels Plans individuals (PI). 

- Elaborar el calendari de les diferents actuacions i coordinacions entre tutors, especialistes 

externs i famílies. 

- Establir els criteris d'adscripció dels alumnes a seguir una pauta de reforç, de ser atès  per 

l'especialista de suport. 
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1.7. Comissió Social (COS) 

Està formada pel representant de l’EAP del nostre centre, els membres de l’Equip Directiu, 

el/les Especialistes en Suport a la inclusió (MESI), la coordinadora LIC del centre, la 

Integradora Social del centre (TIS) (sempre que tinguem la dotació d'aquest recurs), la 

treballadora social de l’EAP, la treballadora social de l’Ajuntament i una educadora municipal. 

També podem convidar altres agents externs, si es creu necessari, com és el cas del/la 

treballadora social del CAP. 

Es reuneix mensualment i és el/la Cap d'Estudis qui convoca la reunió. En aquesta 

convocatòria  s'especifiquen els alumnes  del quals es farà el seguiment. Abans de la data de la 

reunió els/les mestres tutors/es hauran d'omplir el document - fitxa  de l'alumne que tenim 

compartit a la xarxa informàtica de l’escola (Drive del centre) (ANNEX), per tal de poder 

compartir informació entre els diferents agents de la xarxa. 

Les seves funcions són: 

- Fer  el seguiment dels alumnes en risc social atesos ( higiene, tramitació ajuts de material i 

menjador, seguiment absentisme, actuacions per part dels agents implicats....) 

- Donar resposta a les demandes realitzades pels tutors del centre, seguint el protocol  del 

document PAD (Pla Atenció Diversitat). 

- Elaborar el calendari de les  diferents coordinacions entre tutors, especialistes externs, 

famílies. 

 
2. Organització de l'alumnat  
 
L’alumnat del nostre centre s’organitza segons la seva edat per cicles, dins d'un grup classe. 

Els alumnes d'Educació Infantil (P3,P4 i P5) en el cicle dels Petits, i els d'Educació Primària 

(1r,2n i 3r.) en el cicle del Mitjans i (4t.,5è i 6è.) en el cicle del Grans. 

2.1. Incorporació alumnes P3 

Quan els alumnes de P3 inicien l'escola  es distribueixen en dos grups que quedin el més 

equilibrats possibles tenint en compte els següents criteris:  
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- Nombre total d'alumnes 

- Sexe ( equilibrant nens i nenes) 

- Nombre d’alumnes que han anat a l’escola bressol.  

- Separació dels germans bessons 

- Data de naixement dels alumnes (grans, de gener a juny aproximadament i petits 

de juliol a desembre aproximadament) 

- Nombre d’alumnes NESE. 

- Procedència familiar ( nacionalitat o ètnia) 

- Dades obtingudes de l'observació d'equip de mestres d'Educació Infantil i/o de 

l'observació realitzada per l'Equip Directiu a la Preinscripció- Matriculació, i la 

informació que ens proporciona l’Escola bressol. 

El Consell escolar aprova el període d'adaptació dels alumnes de P3, seguint les instruccions 

donades del calendari i horari escolar del Departament d'Educació.  Per facilitar l'adaptació dels 

primers dies realitzem les actuacions següents: 

- Els primers dies,segons el calendari establert a les instruccions, assisteixen a l'escola 

solament en horari de matí, a les tardes els tutor/es realitzaran les entrevistes amb les famílies 

per tal de tenir un millor coneixement de l'alumnat. 

- El primer dia assisteixen acompanyats per la seva família  en dues franges horàries,  que  

han establert i comunicat  els/les tutor/es  en la reunió d'inici de curs a les famílies.  

- A partir del 2n dia, assisteixen sense la família.  

 

2.2. Incorporació matrícula viva 

Els alumnes que s'incorporin durant el curs, una vegada començat ( matrícula viva)  

s'adjudicaran tenint en compte els següents criteris: 

- Nombre de vacants de cada grup-classe.  

- Excepcionalment, segons les característiques de l’alumne nou o dels grups-

classe, aquest criteri no serà decisiu per a l’adjudicació a un grup o altre. 
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- Si els dos grups tenen la mateixa ràtio, augmentarem tenint present els criteris 

següents: sexe, procedència familiar, alumnat NESE. 

 

2.3. Reagrupaments de grups classe 

Els alumnes comencen l'etapa d'Educació Infantil a P3 i segueixen amb els mateixos alumnes 

del grup-classe fins l'acabament del cicle dels Petits (P5). Quan promocionen a l'Educació 

Primària els alumnes es barregen i es formen dos nous grups - classe que seguiran sent els 

mateixos fins a 6è. Aquesta nova distribució es realitza tenint en compte els criteris  de l'equip 

de mestres del cicle i de l'equip directiu, per tal de compensar les diferències que s’hagin pogut 

produir i per tal d’afavorir la cohesió social entre l’alumnat.  

Com a mesura excepcional, i si es creu necessari, podem prendre la  decisió de fer un  altre 

nou reagrupament en qualsevol altre nivell de l'escolaritat, sempre consensuat i justificat per 

l'equip de mestres i l'equip directiu, i fent una reunió informant d'aquesta decisió a les famílies 

afectades i al Consell Escolar. 

 
3. Atenció a la diversitat  
 
La nostra escola, tal i com queda reflectit en el document PEC, ha de garantir que l’atenció 

educativa de tot l’alumnat es regeixi pel principi d’escola inclusiva i promourà que tot l’alumnat, 

independentment de les seves necessitats específiques, sigui atès a partir dels principis 

d’igualtat i equitat.  

L’atenció a la diversitat al nostre centre es regeix segons el document del Protocol Pla 

d'Atenció a  la diversitat (PAD) elaborat per la CAD (ANNEX), el qual recull detalladament les 

actuacions previstes en el centre per tal d’atendre a les necessitats educatives específiques. 

Aquest document es revisa cada curs escolar a la comissió CAD. Les esmenes es donen a 

conèixer al claustre. Tenim en compte els diferents ritmes d'aprenentatge i donem a l'alumnat 

una atenció personalitzada, per tal de potenciar les seves capacitats i els seus aspectes 
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positius mitjançant diferents metodologies, aprofitant els recursos humans i materials dels que 

disposem, per tal d’afavorir la inclusió del nostre alumnat. 

Tenim una graella de seguiment de l'atenció a la diversitat, compartida al DRIVE(ANNEX) on 

consten totes les actuacions importants que es realitzen amb els alumnes (demandes, atenció 

d'agents externs, hores atenció especialista, PI,..) per tal  de facilitar la coordinació i traspàs 

entre els mestres de la CAD.  

 Referents atenció a la diversitat 

- Tres mestres especialistes en suport a la inclusió (MESI) distribuïts en tres cicles (cicle de 

Petits fins a 2n, cicle de Mitjans 3r i 4t, i cicle de Grans 5è i 6è). 

- Un/a mestre/a tutor/a aula Acollida, sempre que disposem del recurs, per atendre a l'alumnat 

nouvingut  que s’ha incorporat per primera vegada al sistema educatiu (en un moment posterior 

a l’inici de l’educació primària), en els darrers vint-i-quatre mesos o, excepcionalment, en els 

darrers trenta-sis mesos si procedeix d’àmbits lingüístics i  culturals molt allunyats del nostre.  

- Mestres de reforç  referents per a cada cicle, sempre que els recursos humans ho permetin. 

- Psicopedagog/a de l'EAP. 

- Logopeda (CREDA) , per tal d'atendre a l'alumnat al que li han assignat aquest recurs.  

- Altres : auxiliar d'Educació especial, vetllador/a que el Departament d'Educació assigna al 

centre unes hores concretes per un curs escolar i per uns alumnes concrets, depenent de 

l'alumnat que ho necessiti. També podran atendre a infants d’altres grups no assignats que 

consideri la Direcció del centre i amb el vist i plau de la Comissió d'atenció a la diversitat (CAD). 

Aquests professionals mai podran quedar-se sols amb un grup-classe, sí que ho podran fer de 

manera individualitzada o en petit grup. 

Reunions i coordinacions 

Les diferents coordinacions i reunions es planificaran des de la Comissió CAD. 

Les entrevistes amb el/la psicopedagog/a, els especialistes en suport a la inclusió (MESI), 

l'Equip Directiu i les famílies es realitzaran en un horari adequat, donant  la màxima eficàcia i 

confidencialitat, i  cal recollir els acords en el full d’entrevistes,  (document  Drive de 
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l’escola (Annex ). La família ha de ser sabedora de l'actuació del/la  psicopedagog/a del centre 

envers al seu/seva fill/a. (document  Drive de l’escola (Annex) 

No es podrà facilitar  informació ni realitzar informes dels alumnes als agents externs que 

puguin intervenir amb ells (CDIAP, CSMIJ, psicòlegs,..), tret de casos excepcionals que s’han 

valorat prèviament a la CAD. Sempre que un alumne estigui atès per agents externs ha d'estar 

informada la Comissió CAD, així com cada vegada que es faci coordinació  (ja sigui presencial 

o telefònica). 

Distribució horària 

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

-  Nombre alumnat NESE (A i C) 

- Nombre d’alumnes de cada classe que presenten dificultats  

- Nombre de ràtio de cada nivell  

- Nombre de sessions amb agrupament flexible, docència compartida, racons, ambients,.. 

Actuacions 

Aquestes són les diferents actuacions que duem a terme i que requereixen d'una bona 

organització per tal de poder atendre les necessitats de tot l'alumnat: 

- Grups flexibles i reduïts per al treball de comprensió lectora, expressió oral, expressió escrita, 

resolució de problemes... 

- Docència compartida  en algunes àrees (els dos mestres actuen alhora dins l'aula) 

- Racons d'aprenentatge (per aprofundir en continguts de llengua i matemàtiques) 

- Actuacions concretes dels mestres especialistes en suport a la inclusió (MESI) i de la  tutora 

aula Acollida ( per tal d'ajudar a apropar el currículum a l'alumnat amb necessitats específiques 

de suport educatiu (NESE A i C).  

- Adaptacions d’activitats, continguts i/o objectius, segons la necessitat. 

- Modificacions del currículum quan l’endarreriment superi dos cursos acadèmics o l'alumne/a 

presenti greus dificultats d'aprenentatge i elaboracions de  Plans individualitzats (PI) d'algunes 

o totes de les àrees instrumentals.  
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4. Atenció  educativa globalitzada sobre l’alumnat.  

L'escola ha de facilitar que l’aprenentatge sigui el més globalitzat possible, per aquest motiu 

tots els/les mestres de l'escola han d’adaptar-se als acords presos pel que fa a actuacions, 

prioritats, estratègies i maneres de fer per tal de donar coherència al procés educatiu, tenint en 

compte les particularitats del grup. Tal i com s'especifica en el nostre PEC la nostra línia 

metodològica es fonamenta en l'ensenyament actiu, el tracte personalitzat a l'alumne, que 

s'adapta al ritme evolutiu i a les capacitats de cada nen i nena. 

Per aquest motiu l'escola haurà de tenir uns objectius clars, per tal de poder establir, amb 

aquests objectius les adaptacions que calgui fer amb l'alumnat amb més necessitat. Seguirem 

realitzant les diferents actuacions pedagògiques, organitzatives i metodologies innovadores, 

especificades en el PEC, basades en la utilització de diversitat de recursos, materials, 

enfocaments didàctics... per tal que l’aprenentatge sigui viu i actiu.  

Els/les tutors/es, seguint els acords de l'escola i del seu cicle, són els responsables de definir 

les estratègies que s’utilitzaran amb el grup i tot el professorat implicat ha d’anar a una per 

aplicar-les i assolir els objectius proposats. 

 

5. Acció i coordinació tutorial 

La tutoria dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els mestres integrants del claustre 

poden exercir les funcions de mestre/a tutor/a quan correspongui i són els responsables 

directes del procés evolutiu dels seus alumnes. L’acció tutorial comporta el seguiment individual 

i col·lectiu dels alumnes amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de la seva 

personalitat i prestar-los l’orientació de caràcter personal i acadèmic que els ajudi a assolir la 

maduresa personal i la integració social.  

Funcions 

Cada nivell o grup d'alumnes té un/a mestre/a tutor/a, amb les següents funcions:  

- Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i de l'evolució personal dels seus  alumnes.  
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- Coordinar-se  amb  tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu grup 

d'alumnes.  

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

- Vetllar per l'elaboració dels documents de l'avaluació dels seus alumnes i de la  informació i 

lliurament d'aquests documents  als pares o representants legals dels alumnes.  

- Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica dels alumnes.  

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

seu procés d'aprenentatge i de la seva participació en les activitats de l’escola.  

- Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats 

programades a l’escola.  

- Participar en l'avaluació interna i externa del centre.  

- Avisar a la direcció del centre de qualsevol sortida del centre en horari lectiu i que no  estigui 

contemplada en la Programació General Anual 

- Avisar a la família en cas d'urgència o quan l’alumne no hagi estat recollit/da en acabar l'horari 

escolar. 

- Registrar les faltes d'assistència dels alumnes,  mensual i trimestral. 

- Rebre el traspàs d'informació de l'anterior tutor/a del grup-classe, sempre que hi sigui al 

centre, i llegir la memòria del grup recollida al final del darrer curs. En finalitzar el curs realitzar 

la memòria de grup-classe. 

- Desenvolupar les activitats previstes en la Programació General Anual. 

- Participar i organitzar les activitats complementàries realitzades dins i fora del centre  

( sortides, colònies, setmana cultural, activitats culturals,..) 

- Omplir la graella de Comissió Social en els casos del alumnes NESE B o en situació de risc. 

- Participar en l'elaboració i /o revisió  de tots els documents normatius del centre. 

 - Totes aquelles altres que li encomani el/la director/a o li atribueixi el Departament d’Educació.  

L'exercici de les funcions del tutor/a és coordinat pel/la cap d’estudis. 

Assignació de tutories 
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És la direcció del centre, prèvia coordinació amb la resta de l'Equip Directiu, i haver escoltat al 

Claustre qui assigna les tutories a l'inici de curs. El nomenament s'efectua per un curs 

acadèmic, seguint els criteris següents, i sempre que els recursos humans ho facin  possible: 

- Mantenir un/a mestre/a en el nivell, que en conegui el funcionament, per tal de mantenir cicles 

estables. 

-Equilibrar el professorat amb experiència en un cicle i el professorat de nova  incorporació. 

- Preferència del professorat. 

- Reduccions de jornada. 

- Experiència docent en el cicle. 

- Combinar mestre/a definitiu/va amb personal interí/na i substitut/a. 

- Tenir en compte les característiques i necessitats del grup d’alumnes amb les habilitats 

professionals de cada mestre del claustre.  

És procurarà, escoltant el/la mestra, que les promocions d'alumnes tinguin el mateix tutor/a al 

llarg de dos cursos consecutius, ampliable a 3 cursos si la direcció ho creu oportú. 

Els mestres poden canviar de cicle i especialitat, quan la direcció ho cregui oportú amb 

l’objectiu de donar coherència i continuïtat curricular. 

Es procurarà, sempre que es pugui, que no coincideixin dos mestres de nova incorporació al 

centre en grups paral·lels, per facilitar-ne la integració al funcionament de  l’escola.  

Tutories i tutoria individualitzada 

L’acció tutorial contribueix al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i a la 

implicació dels alumnes i de les seves famílies en la dinàmica del centre. Per dur a terme 

l’acció tutorial, cada tutor/a hi destinarà amb el seu grup-classe : 

- Una sessió setmanal de tutoria grupal. 

- Una sessió de tutoria individualitzada, que alternarà amb l'hora d'atenció a la família (a partir 

de 3r). (Veure document ANNEX)    

- Una reunió anual, com a mínim  amb totes les famílies, i les que calgui si és que el grup ho 

necessita. 
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- Una hora setmanal d'atenció a les famílies, per tenir entrevistes individuals, com a mínim per 

lliurar els informes de final de trimestre, o cada vegada que ho  necessiti el/la tutor/a o la 

família. 

 

6. Mestres especialistes 
 
L'escola disposa de mestres especialistes per les àrees de Música, Educació física, Llengua 

estrangera, i mestres especialistes en suport a la inclusió (MESI), aquestes seran assignades 

preferentment als/les mestres que disposin de l'especialitat corresponent. La direcció també pot 

assignar àrees d'especialitat a mestres no especialistes sempre que comprovi que tenen 

l'adequada titulació, formació o experiència. També assignem l'especialista de llengua 

castellana d'entre els mestres del Claustre. Els mestres especialistes estan adscrits a un cicle, 

per tal de garantir l’adequada coordinació amb els/les tutors/es dels diferents grup-classe: així 

com també, en els aspectes organitzatius propis de cada cicle. 

 Funcions 

-  Elaborar i coordinar les activitats curriculars de la seva  l’especialitat.  

- Coordinar-se  amb  els/les  tutors/es dels diferents grup-classe on imparteixen  l'especialitat. 

-  Participar  en les sessions d'avaluació.  

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

seu procés d'aprenentatge, si és necessari..   

- Participar en l'avaluació interna i externa del centre.  

- Avisar a la família en cas d'urgència o quan no hagi estat recollit/da en acabar l'horari  escolar, 

si és que no hi és el/la tutor/a. 

- Informar al tutor/a de qualsevol incident que es produeixi a l'aula, sigui d'un/a alumne/a 

concret o del grup-classe. 

- Registrar les faltes d'assistència dels alumnes. 

- Coordinar-se amb altres mestres especialistes que imparteixin la mateixa especialitat. 

- Desenvolupar les activitats previstes en la Programació General Anual. 



ESCOLA  CONGOST                Normes d'organització i funcionament  de centre   
      Canovelles                                                                                                                                                                  NOFC                                                                                     

45 
 

- Participar de les activitats complementàries realitzades dins i fora del centre ( sortides, 

colònies, setmana cultural, activitats culturals,..) 

- Participar en l'elaboració i /o revisió  de tots els documents normatius del centre. 

- Impartir les classes a l’educació primària i/o a educació infantil, atenent a les dedicacions 

horàries establertes. 

- Col·laborar amb els mestres tutors en la preparació, l'elaboració i adaptació d’activitats i 

materials didàctics. 

- Assessorar i supervisar a altres mestres envers a activitats de la seva especialitat en cas de 

necessitat.  

- Vetllar pel bon funcionament dels espais destinats a exercir la seva especialitat, així  com pel 

bon ús del material.  

- Realitzar  l'inventari del material i fer  la comanda de nou material, amb el vist i plau  de  

l’equip directiu. 

 - Totes aquelles altres que li encomani el/la director/a o li atribueixi el Departament d’Educació.  

L'exercici de les funcions dels especialistes és coordinat pel/la cap d’estudis. 

 

7. Altres: PAS i serveis externs 
 
 A l'escola també participen altres persones que presten servei en el centre, aquestes tenen el 

deure de respectar les normes del centre contingudes en aquest document, així com altres 

normes de rang superior que resultin d'aplicació en cada cas concret. Tanmateix, aquest 

personal té el deure de reserva respecte de la informació a què tingui accés per raó del seu 

càrrec. 

Aquestes persones són: 

- Personal d'administració i serveis (PAS): administratiu/va, Tècnic/a d'Educació Infantil  (TEI), 

Tècnica d'Integració Social (TIS), personal que està regulat per la seva pròpia  normativa del 

Departament d'Educació. 

- Conserge: persona contractada i regulada per l'Ajuntament corresponent. 
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-Serveis Educatius: Psicopedagoga i treballadora social de l'EAP, personal del centre de 

recursos, assessor/a LIC,CRETDIC. 

- Especialistes: Vetlladors/es, Logopedes CREDA, psicopedagogs CDIAP i CSMIJ 

- Serveis Externs: tècnic d'educació de l'Ajuntament, Serveis Socials de l'Ajuntament, 

coordinadors activitats Pla Educatiu Entorn Municipal, serveis esportius municipals (SAE). 
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D.- CONVIVÈNCIA DEL CENTRE  
 
1. Regulació dels drets i deures dels alumnes 
 
L'escola té elaborat un document que té com a funció regular les competències en el marc del 

règim disciplinari i assumir les mesures de sensibilització i intervenció en l'àmbit de l'escola per 

tal de regular els drets i deures dels alumnes. Els òrgans que poden intervenir són: Equip 

Directiu, Equip de Coordinació, Cicles, Mestres, TIS ( si tenim aquest recurs), CAD, Consell 

Escolar i la seva Comissió de convivència. 

S'estableixen: 

- Mesures de protecció integral de l'alumnat, de l'equip docent i de les instal·lacions. 

- Mesures contra la violència de gènere, d’igualtat i de llibertat,... 

- Mesures per fomentar la convivència pacífica entre tots els membres de la Comunitat 

Educativa. 

Es potenciarà la resolució pacífica del conflicte mitjançant la mediació, el diàleg, el raonament, 

el reconeixement de la responsabilitat dels propis actes, com a eina bàsica i imprescindible per 

a reforçar el caràcter educatiu dels processos i les accions que es prenguin tant per prevenir 

com per corregir conductes inadequades. 

Principis generals 

Cal corregir i sancionar, si s'escau, els actes contraris a les normes de convivència que  es 

realitzen dins del centre, com algunes de les actuacions dutes fora del recinte i que estiguin 

motivades o relacionades amb la vida escolar i puguin afectar a membres de la Comunitat 

Educativa. Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, tenint en compte la seva edat i 

condicions físiques i psíquiques. El principal deure de l'alumne és respectar els drets de tots els 

membres de la comunitat educativa. Els pares o tutors legals de l'alumne, han de ser 

coneixedors i partícips del procés d’aprenentatge del seu fill/a. Amb aquesta finalitat s'ha de 

potenciar la comunicació directa tant amb l'alumnat com amb els seus pares o tutors. 
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L' imposició a l'alumnat d'aquestes mesures correctores ha de tenir en compte el nivell escolar 

amb el que es troba l'alumne i les seves circumstàncies personals i socials. Aquestes han de 

contribuir el manteniment i la millora del seu procés educatiu. 

En cap cas no es poden imposar mesures correctores o sancions en contra de la integritat 

física i personal de la persona. 

 

1.1. Drets de l'alumnat 

- Dret a la formació, en el respecte dels drets i les llibertats fonamentals i en l'exercici de la 

tolerància dins dels principis democràtics de convivència. 

- Dret al coneixement del seu entorn social, cultural i històric. 

- Dret a l'adquisició d'habilitats socials. 

- Dret a una educació emocional que el capaciti per a les relacions socials harmòniques. 

- Dret a una formació en coeducació i respecte a la pluralitat lingüística i cultural. 

- Dret a una educació per a la seva salut i capacitats físiques. 

- Dret a una formació integral que li permeti aconseguir els objectius. 

- Dret a una valoració objectiva dels seu procés escolar i al coneixement dels criteris i 

procediments d'avaluació. 

 

1.2. Deures de l'alumnat 

- Deure a l'esforç per assolir un nivell d'estudi i aprofitament dels coneixements que se 

l'imparteixen per tal d'aconseguir una bona preparació humana i acadèmica. 

- Deure d'assistir a classe i participar activament en les activitats i respectar l'horari establert. 

- Deure de realitzar les tasques encomanades pels mestres en l'exercici de les seves funcions 

com a docent.  

- Deure de respectar als altres. 

- Deure a respectar el dret d'estudi i a la participació dels seus companys/es. 
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- Deure de respectar les normes de convivència i el respecte per la diversitat religiosa,  moral i 

ideològica de les persones. 

- Deure a no discriminar a cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, ètnia, 

sexe o qualsevol altra circumstància personal o social.  

- Deure a respectar i utilitzar correctament el mobiliari i les instal·lacions del centre o de 

qualsevol lloc on es dugui a terme alguna activitat formativa. 

- Deure a complir amb les NOFC del centre. 

- Deure a respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre. 

 

2. Resolució del conflicte 
 
L'observació és una bona eina per detectar conflictes i poder actuar ràpidament, mitjançant, 

tutories individualitzades o tutories col·lectives amb tot el grup-classe, comunicació amb la 

família, amb els mestres del centre, amb coordinació amb professionals externs. Aquestes 

accions ens poden ajudar a resoldre una situació conflictiva sense arribar a la sanció. 

En el principi de la mediació d'un conflicte les accions i l'actitud de l'alumne/a poden alleujar o 

intensificar una sanció. Poden disminuir la gravetat, actuacions com: 

 - Reconeixement espontani de la falta. 

 - No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el 

 centre. 

 - La petició d'excuses en casos d'injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les 

 activitats del centre.  

 - L'oferiment d'actuacions compensatòries del dany causat. 

Poden intensificar la gravetat: 

 - Que atempti contra el deure de no discriminar. 

 - Que comporti danys, injúries o ofenses a companys d'edat inferior o als nouvinguts al 

 centre. 

 - La premeditació o la repetició. 
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 - Col·lectivitat i/o publicitat manifesta 

 Protocol que cal seguir a l'hora de sancionar una conducta 

Cada classe tindrà un registre d'incidències que cal actualitzar cada vegada que hi hagi un 

conflicte digne de menció. S'anotarà el nom de l'alumne/a, la falta, la situació en  que s'ha 

produït, l'amonestació o sanció que s'ha pres i la data. 

També existeix un document de reflexió (ANNEX) pels alumnes de 3r. a 6è. que han d'omplir i 

lliurar a casa per tal que la família sigui sabedora. Aquest document s'ha de retornar signat per 

la família. 

El tutor o el mestre implicat serà el responsable de portar el seguiment i els compliments dels 

compromisos adquirits, amb l'alumne i amb la família en les mesures correctores lleus, que 

podrà comptar, si es creu convenient, amb el suport del/la Tècnic Integrador Social (TIS) del 

centre, sempre que disposem d'aquest recurs. 

En el cas d'una mesura correctora greu ha d'intervenir el/la Tècnic Integrador Social (TIS) del 

centre, sempre que disposem d'aquest recurs, i l'Equip Directiu si és necessari. El/la TIS del 

centre convocarà una reunió amb la família per informar dels fets, conjuntament amb els 

mestres implicats. Pot ser derivat a la Comissió de convivència del Consell Escolar. Si la família 

no respon es demanarà suport a la Comissió Social del centre, per poder realitzar intervencions 

amb altres agents. 

 

2.1. Conflictes lleus 

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

centre, totes aquelles interaccions que són font de malestar o dificulten el dia a dia. 

Es produeixen quan hi ha un conflicte d'interessos o necessitats. Es tracta, majoritàriament, de 

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

poden solucionar per si mateixos.  

Són conductes que necessiten molta dedicació de temps i d'esforços per part dels mestres 

però, permet abordar la gran majoria de conflictes que sorgeixen en el dia a dia  del centre, i 
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permet evitar que la cronificació de petites actuacions negatives acabi portant a veritables 

conflictes. Les característiques de la mediació, voluntarietat, confidencialitat, compromís, fan 

que situacions força complexes trobin maneres de  desencallar i trobar solucions de futur. 

Conductes lleugerament perjudicials per a la convivència en el centre 

Accions lleus Mesura correctora Temporalitat Responsable Notificació 

Faltes 

injustificades d' 

assistència 

Iniciar protocol 

absentisme 

municipal 

 

A final de mes Tutor/a 

TIS 

Comissió 

Social i 

Comissió 

Absentisme 

Falta de 

puntualitat sense 

justificació 

reiterada 

Es queda a 

direcció o amb la 

TIS fins la propera 

sessió. 

En el  moment 

de la falta 

Tutor/a 

TIS 

Comunicat de 

retard i /o nota 

agenda 

Actes 

d'incorrecció o 

desconsideració 

a altres membres 

de la comunitat 

(bromes 

agressives o de 

mal gust) 

Amonestació oral En el moment 

de l'acció 

Mestre/a que 

estigui present 

Full reflexió 

Deteriorament 

causat de 

manera 

intencionada del 

material o 

Restauració del 

dany causat i/o 

demanar  excuses, 

en cas que es 

cregui convenient 

En el  moment 

de l'acció 

Mestre/a que 

estigui present 

Nota 

informativa a 

l'agenda  
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dependències del 

centre o de 

qualsevol lloc  on 

es faci activitat de 

formació 

Actes injustificats 

que alterin el 

desenvolupament 

de les activitats 

del centre 

(barallar-se, 

interrupció 

innecessària de 

la classe) 

Anar a un altre 

grup-classe  amb 

tasques 

preparades. 

Una o dues 

sessions 

Mestre/a que 

estigui present 

Nota 

informativa a 

l'agenda i full 

de reflexió si es 

creu necessari. 

Actes 

d'indisciplina, 

injúries o ofenses 

contra qualsevol 

membre de la 

comunitat ( no fer 

cas al mestre/a, 

aixecar-se quan li 

sembla) 

Privar-lo del pati Una setmana Mestre/a que 

estigui present 

TIS 

Nota 

informativa a 

l'agenda i full 

de reflexió si es 

creu necessari. 

No fer les 

tasques 

encomanades 

Tasques 

complementàries 

dins o fora del 

Una setmana Mestre/a  implicat 

 

Nota 

informativa a 

l'agenda 
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centre. 

Portar joguines 

no permeses a 

l'escola 

Retirada material En el moment  Mestre/a implicat Retornar a la 

família amb 

explicació 

Portar mòbil  o 

utensilis que 

alterin el normal 

desenvolupament 

de l'activitat 

escolar 

Retirada material. 

(Es pot portar 

apagat sota 

supervisió  i pacte 

de la família i 

tutor/a) 

En el moment Mestre/a implicat  

Direcció 

Retornar a la 

família amb 

explicació 

Qualsevol 

incorrecció que 

alteri el normal 

desenvolupament 

de l'activitat 

escolar ( no fer 

files o 

desplaçament per 

l'edifici 

incorrectes) 

Amonestació oral En el moment Mestre/a implicat Nota 

informativa a 

l'agenda 

 

Reiteració de la conducta  

Mesura correctora Temporalitat Responsable Notificació 

Amonestació escrita a les famílies El més aviat 

possible 

Tutor/a 

TIS 

Equip Directiu 

Registre de 

classe 
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Assistir a un altre nivell amb tasques 

preparades i / o privar-lo del pati 

1 setmana Tutor/a  

TIS 

Full reflexió 

Full informatiu 

signat per 

direcció tutor/a 

i pares 

Suspendre a l'alumne/a d'activitats 

complementàries com sortides, 

activitats culturals, festes,.. 

L'activitat 

concreta 

Tutor/a  

Equip Directiu 

Reunió amb la 

família  per 

informar-lo 

(Tutor/a, TIS i/o 

Direcció) 

Realització de tasques 

complementàries  fora de l'horari 

escolar. 

1 setmana Tutor/a  

TIS 

Equip Directiu 

Reunió amb la 

família  per 

informar-lo 

(Tutor/a, TIS i/o 

Direcció) 

Reunió amb la família, tutor/a, 

direcció, TIS per decidir entre tots la 

sanció. Acord per escrit i donar còpia  

a la família, signat pels implicats 

El més aviat 

possible 

Tutor/a  

TIS 

Equip Directiu 

Reunió amb la 

família (Tutor/a, 

TIS i/oDirecció) 

Acords 

 

2.2. Conflictes greus 

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

notablement la convivència en el centre, perquè generen sentiments d'indefensió, inseguretat i 

angoixa en els membres de la comunitat educativa. 

L'aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes comeses per 

l'alumnat que afectin a la convivència, establertes a la Llei 12/2009 del 10 de juliol, del 
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Departament d'Educació en el seu article 37, explicitades en el Decret 102/2010 del 3 d'agost, a 

les normes d'organització i funcionament del centre i, en el seu cas, en la carta de compromís 

educatiu s'han d'inscriure en el marc de l'acció educativa i té per finalitat contribuir a la millora 

del seu procés educatiu. Sempre que sigui concordant amb  aquesta finalitat, la mesura 

correctora ha d'incloure alguna activitat d'utilitat social per al  centre  ( mesura reparadora). 

En parlar de conflictes greus ens referim a les conductes tipificades, esmenat en el document 

de drets i deures de l'alumnat i en l'esmentat article 37 de la Llei d'Educació: la indisciplina, 

injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces o humiliacions, el deteriorament intencionat de 

llurs pertinences i els actes que atentin greument contra la intimitat o integritat personal. 

Aquestes conductes poden afectar a qualsevol membre de la comunitat educativa o 

dependència del centre i es poden produir dins del propi centre o en el seu entorn immediat. 

En els casos esmentats, i tenint sempre en compte l'edat de l'alumnat, cal actuar amb protocols 

fixos i sense cap tipus d'improvisació. Parlem de protocols de seguretat perquè està en joc la 

confiança imprescindible que tots els membres de la comunitat educativa  necessiten per poder 

treballar amb èxit. En les situacions més extraordinàries és necessari actuar coordinadament 

amb altres professionals com els serveis socials o inclús agents de la seguretat pública.  

En aquests casos intervindrà la Comissió de Convivència del Consell Escolar, que es reunirà 

amb la família de l’alumne, i amb aquest, si s’escau, per tal que reconegui els fets i  accepti la 

mesura correctora corresponent, que serà aplicada per la direcció del centre. A més de la 

mesura correctora corresponent i de les intervencions en xarxa pertinents, sempre es pot oferir 

complementàriament, fins i tot en els casos més greus, la mediació escolar externa com a 

estratègia de reconciliació per tal de restablir la confiança entre les persones.  

Conductes greument  perjudicials per a la convivència en el centre 

Accions greus Mesura correctora Temporalitat Responsable Notificació 

Actes greus 

d'indisciplina, 

Anar a un altre 

grup-classe  amb 

Fins a 1 

trimestre 

Tutor/a 

TIS 

Registre dels 

fets. 
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injúries o ofenses 

contra qualsevol 

membres de la 

comunitat 

tasques 

preparades. 

Suspensió del dret 

a participar en 

determinades 

activitats 

complementàries 

Equip Directiu Full de reflexió 

Coordinació 

Tutor/a, TIS, 

direcció i 

família, el més 

aviat possible 

Agressió  física 

amenaces a 

membres de la 

comunitat 

 

 

 

 

 

Suspensió del dret 

d'assistència al 

centre o a 

determinades 

classes. 

El/la tutor/a lliurarà 

un pla de treball 

que l'alumne/a i la 

família recollirà  i 

lliurarà  diàriament. 

S'establirà un 

control de 

seguiment 

 

 

 

 

 

No superior a  

 

 

dues setmanes 

 

 

 

 

Tutor/a 

TIS 

Equip Directiu 

Comissió 

Convivència 

(Consell Escolar) 

 

Registre dels 

fets.  

Full de reflexió  

Coordinació 

Tutor/a, TIS, 

direcció i  

 

família, el més 

aviat possible 

Comissió de 

convivència  

(Consell 

Escolar) 

Document 

Acords signats  

Professionals 

externs si fos 

necessari. 

Humiliacions a 

membres de la 

comunitat 

Actes injustificats 

que alterin 

greument el 

desenvolupament 

normal de les 

activitats del 

centre 

Actuacions que 

atemptin contra la 

salut o la 

integritat personal 

de qualsevol 
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membre de la 

comunitat 

Deteriorament 

greu intencionat 

de les 

dependències, 

material del 

centre o de 

qualsevol 

membre de la 

comunitat 

Reparació 

econòmica dels 

danys materials 

causats 

En el moment Tutor/a 

TIS 

Equip Directiu 

Registre dels 

fets. 

Full de reflexió 

Coordinació 

Tutor/a, TIS, 

direcció i 

família. 

Comissió de 

convivència 

(Consell 

Escolar) 

 

2.3. Reiteració de conductes greument perjudicials per a la convivència al centre . 

La compareixença de manera reiterada i sistemàtica a la comissió de convivència del Consell 

Escolar del centre pot comportar la inhabilitació per cursar estudis al centre, sota el vist i plau  

d'Inspecció. 

El/la tutor/a lliurarà un pla de treball a la família de les activitats a realitzar i establirà, 

conjuntament amb la TIS del centre, les formes de seguiment i control durant els dies que no 

assisteixi al centre. L'alumne mai haurà de perdre el dret a l'avaluació. 

L'alumnat no pot ser privat del seu dret a l'educació obligatòria, en cas d'exhaurides totes les 

vies reglamentàries, l'administració educativa ha de proporcionar a l'alumne/a una plaça escolar 

en un altre centre educatiu. 
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Aquestes sancions només podran ser aplicades amb l' instrucció prèvia d'un expedient. 

L'expedient s'ha d'acordar amb un temps breu de 10 dies com a màxim a partir del 

coneixement dels fets. Aquest és el procés d'un expedient: 

 - S'obre l'expedient  

 - Notificació a la família.  

- Instruccions i propostes de resolució. 

 - Mesures provisionals 

 - Resolució de l'expedient 

 - Aplicació de les mesures correctores. 

 - Responsabilització dels danys. 

 - Prescripció. 

 

 3.Projecte de  Convivència 

El centre ha creat una Comissió per elaborar el Projecte de Convivència com a camí per 

millorar la convivència i la resolució de conflictes. El diàleg, l’autoregulació i el respecte vers els 

altres són les eines principals per a aconseguir una bona convivència. El Projecte de 

Convivència haurà de desenvolupar i concretar el mecanismes necessaris per crear aquesta 

bona convivència  entre tots els sectors de la Comunitat educativa. 

Promocionarem una bona convivència a través de diferents actuacions i activitats que 

realitzarem a les aules. El document serà una annex d'aquestes NOFC. 

 

4. Regulació dels drets i deures dels mestres 
 
4.1. Drets dels mestres  

- Desenvolupar la seva funció docent dins el principi de llibertat tenint com a límit la Constitució, 

l’Estatut, les Lleis, el projecte Educatiu de Centre i el present document NOFC. 

- Orientar, amb responsabilitat, la formació del grup d’alumnes que li hagin estat encomanats.  

- Participar activament en la creació de la línia pedagògica de l’escola.  
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-Disposar del material, instruments i equipament necessaris per a impartir un ensenyament 

digne. 

- Tenir accés a la informació sobre els seus alumnes i a sol·licitar la col·laboració dels  pares, 

quan ho cregui necessari. 

- Convocar pares/mares/tutors legals dels alumnes, de manera individual o col·lectiva,  per a 

parlar sobre temes relacionats amb l’educació d’aquests.  

- Treballar  en condicions dignes.  

- Ser respectats en la seva dignitat personal i professional per tota la comunitat  educativa. 

- Rebre suggeriments  i crítiques constructives, en un to respectuós.  

- Ser informat de la gestió del centre en el marc del claustre de professors.  

- Poder assistir a totes les reunions del centre, amb veu i vot a aquelles que ho requereixi.  

- Poder accedir a ser elector i elegible per a accedir als òrgans unipersonal i col·legiats  del 

centre, d’acord amb la normativa vigent.  

- Poder sol·licitar una reunió, tant per a tractar assumptes laborals com pedagògics,  amb 

l'Equip Directiu. 

- Poder rebre informació puntual i exacta sobre els acords presos pels òrgans de decisió  i 

gestió de l’escola. 

- A no ser obligat a impartir l’ensenyament de religió, ni a ser impedit a fer-ho als que  estiguin 

disposats i capacitats per impartir-la.  

- Qualsevol altre drets que els corresponguin segons la normativa vigent per la seva condició 

de mestre/a de l’Escola Pública.  

 

4.2. Deures dels mestres  

- Participar a totes les reunions del centre, amb una predisposició per a la cooperació, complint 

els acords que s’hi prenguin.  

- Complir la jornada i l’horari de treball, l’horari de les classes i el calendari d’activitats establert 

en la programació anual de centre.  
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- Tenir cura dels alumnes en qualsevol moment, inclosa l’hora del pati. 

- Controlar l’assistència dels seus alumnes a l’ escola.  

- Mantenir l’ordre de la classe i vetllar per la bona educació i comportament dels  alumnes.  

- Atendre l’alumnat durant tota l’hora de classe, sense absentar-se de l’aula. En cas d’urgència 

puntual demanar la col·laboració d’altres mestres del centre.  

- Preveure  el material necessari per realitzar les activitats amb l’alumnat per tal de no  deixar 

l’aula sola durant l’activitat.  

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

- Col·laborar i formar part de  les activitats aprovades a la programació anual del centre.  

- Avaluar als seus alumnes, donar a conèixer a la seva família el resultat de la mateixa,  d’acord 

amb el calendari establert.  

- Complimentar  i arxivar tota la documentació acadèmica referida als seus alumnes.  

- Entrevistar-se amb els pares o tutors legals sempre que aquests ho requereixin i en l’horari 

establert per aquestes entrevistes i mantenir amb ells un clima de col·laboració  per l’educació 

dels seus fills.  

-  Conèixer els documents preceptius del centre i estar al corrent de les revisions i/o  canvis 

produïts  en les orientacions pedagògiques.  

- Utilitzar les TAC com a eina pedagògica i vetllar per un bon manteniment i tenir-ne  cura.  

-  Fer les substitucions pertinents que el /la Cap d'Estudis li encomani. 

- Complir amb els objectius proposats en el PEC, les NOFC i la PGA.  

- Participar en l’organització del Centre a través dels òrgans corresponents.  

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

- Respectar la llibertat de pensament, de consciència i de religió dels seus alumnes.  

- Respectar les opinions dels altres i mantenir un tracte correcte amb tota la comunitat 

educativa. 
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- No utilitzar el mòbil particular en hores de classe  ni en les  reunions  del centre. En cas d’una 

urgència i quan s’està realitzant una activitat amb alumnes, caldrà avisar a un altre mestre/a 

per tal de poder atendre la trucada. En cap cas es deixarà l’alumnat sense atendre.  

- Qualsevol altre deure que els corresponguin segons la normativa vigent per la seva condició 

de mestre/a de l’Escola Pública.  
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E.- COL.LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA  COMUNITAT ESCOLAR  
 
La nostra escola vol ser acollidora i oberta a la comunitat fent partícip a les famílies, apropant-

los a l'escola i que se sentin part d'ella. Promovem diferents actuacions com una bona 

coordinació i comunicació amb l'AMPA de l'escola, una relació formal amb les famílies 

(reunions, entrevistes, exposicions, col·laboracions...)  i una  participació en les festes. 

 

1. Famílies : pares, mares i tutors legals d’alumne s 
 
L'escola  considerarà pare/mare d’alumne les persones físiques amb la pàtria potestat sobre 

l’alumne des del moment de la matriculació del seu fill al centre. En cas d’absència o 

inexistència de pare i mare, hi ha d’haver un tutor legal autoritzat per l’administració competent 

el qual gaudirà dels mateixos drets i deures que els pares i mares biològics. Es perdrà la 

representativitat i els drets adquirits a l’escola com a pare/mare o representant legal d’un 

alumne, quan finalitzi la seva escolarització o hagi causat baixa al centre. 

 

1.1. Drets dels pares, mares i tutors legals d’alum nes 

- Participar a l'escola sense discriminació per raó de creences, raça, cultura, religió, sexe, ni 

orientació sexual. 

- Rebre informació periòdica del desenvolupament del procés educatiu i del rendiment 

acadèmic dels seus fills.  

- Ser informats del PEC del centre i de les seves revisions. 

- Mantenir entrevistes amb els/les mestres i l'Equip Directiu, sempre que ho sol·liciti, per tal de 

millorar el desenvolupament del procés educatiu i el rendiment acadèmic dels seus fills.  

- Poder assistir a les reunions que es convoquin des del centre . 

- Poder ser escollit membre del consell escolar o d’altres òrgans amb representació de  pares.  

- Formar part de l'AMPA 

- Col·laborar en l’organització de les activitats extraescolars. 

- Defensar els seus drets respecte a l’educació dels seus fills.  
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- Ser tractat amb respecte per part de tota la comunitat escolar.  

 

1.2. Deures dels pares, mares i tutors legals d’alu mnes 

- Assistir a les convocatòries de reunions, tant individuals com col·lectives, dels tutors o altres 

òrgans de l’escola, per a tractar assumptes relacionats amb el procés educatiu dels seus fills.  

- Assumir els acords presos pels òrgans col·legiats del centre a través dels seus  representants.  

- Col·laborar amb els professors i altres òrgans educatius per al millor desenvolupament de les 

activitats del centre.  

- Contribuir en la tasca de l’educació dels hàbits dels seus fills i a fer créixer en ells  actituds 

favorables a l’escola.  

- Seguir les normes d’higiene que formuli el centre.  

- Comunicar al centre si el fill pateix algun tipus de malaltia, incloses les  infecto- contagioses i 

parasitàries.  

- Vetllar per la salut i benestar dels seus fills, per la qual cosa en cas de símptomes de  malaltia 

(estats gripals, processos de febre, conjuntivitis,...) no portar-los a l’escola fins que s’hagin 

recuperat. 

- Facilitar als seus fills els mitjans adients per portar a terme les activitats indicades pel 

professorat.  

- Justificar adequadament, si s’escau, les absències  i els retards dels seus fills/es. 

- Cooperar amb l’equip directiu i mestres en el procés educatiu i progrés acadèmic dels  seus 

fills. 

- Complir amb els pagaments de les quotes  de material aprovades pel Consell Escolar. 

- Conèixer i acceptar el contingut del PEC i de les NOFC del centre. 

 

2. Informació a les famílies 

La nostra escola es compromet a donar  informació, a més de l'evolució educativa  dels/les 

seus/ves fills/es, també tenim l’obligació d'informar de:  
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-  El Projecte Educatiu (PEC).  

- Les característiques i els serveis que ofereix el centre.  

- La carta de compromís educatiu 

- Les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC).  

- Les activitats complementàries i les activitats extraescolars 

- La programació general anual del centre.  

- Quota de material, llibres i/o material didàctic i sortides i quota de colònies. 

- Horari atenció famílies tutors i equip directiu.  

-  Fulls informatius. 

- Autoritzacions de sortides, pagaments, medicaments,..  

-  Les beques i els ajuts.  

En cas de pares separats es poden duplicar els documents informatius, si ho sol·liciten. 

Vies d'informació 

Les famílies son informades a través de circulars informatives a través de: 

-  e-mail a totes les famílies que han lliurat la seva adreça electrònica. 

-  en suport paper, aquelles famílies que ho han sol·licitat, a través de l'alumne/a  germà petit, 

en el cas que n’hi hagi.  

- Whatssap, mitjançant el grup de mares i pares delegades de cada nivell. 

- Cartelleres del centre. 

- Pàgina WEB de l'escola. 

- Agenda del/la alumne/a (primària) serà més d’informació diària i personal (justificacions 

d’absències o retards, missatges quotidians, i comunicacions més puntuals d’aula). 

 

2.1. Reunions amb les famílies   

- Reunions d'inici de curs al setembre. Normalment abans de començar les classes els 

alumnes, excepte els nivells de 5è i 6è, ja que aquestes les realitzen els alumnes. En aquesta 
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reunió es parla d’aspectes generals d’escola i/o d’aspectes d’interès educatiu general i on 

s’informarà d’aspectes organitzatius i curriculars propis de cada nivell.  

Aquestes reunions són iniciades per l'Equip Directiu, i les realitzen els/les tutors/es de  cada 

nivell, que la fan conjuntament. En les reunions dels alumnes nous de P3 també hi participen  

la TEI de l'escola, representants de l'AMPA  i el/la coordinadora de l'empresa de menjador. 

- Reunions pedagògiques, al final del 1r. trimestre o començament del 2n., per tal d'apropar la 

línia pedagògica de l'escola a les famílies 

- Reunions de portes obertes, abans de l'inici de la preinscripció,  per a totes les famílies 

interessades amb la finalitat d’oferir una visió general sobre el Projecte Educatiu, el 

funcionament i la metodologia de treball de l'escola. En aquesta reunió, a més de l'Equip 

Directiu, també participa el/la coordinadora del cicle del petits, un petit  grup d'alumnes de 6è i 

representants de l'AMPA. 

- Reunions adreçades als pares i mares dels alumnes de 6è, que marxaran a l'Institut. Es 

realitzen en el període de preinscripció. Participen els tutors/es de 6è i la direcció i donem 

informació a les famílies sobre el pas a la nova etapa educativa. 

- Reunions amb alguns grup-classe puntuals cada vegada que es necessiti. 

 

2.2. Entrevistes amb les famílies   

- Tots els tutors/es tenen incorporada al seu horari una hora d'atenció a les famílies per  poder 

atendre als pares, mares i tutors legals dels alumnes. Poden ser convocades  pel mateix/a 

tutor/a, mitjançant el model estàndard del centre o a través de l'agenda del/la alumne/a. També 

la família pot sol·licitar una entrevista.  

Al llarg del curs, cada família ha d’entrevistar-se amb el/la tutor/a del seu/va fill/a com a  mínim 

dues vegades ( 1r.i 3r. trimestre)  i les que es considerin necessàries segons cada alumne/a. 

Amb l'alumnat de nova incorporació (matricula viva) el/la tutor/a realitzarà una entrevista durant 

els primers quinze dies de l'entrada  de l'alumne/a. De totes les entrevistes n’ha de quedar 
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constància escrita en el document model de centre (ANNEX), que s'arxivarà a l'expedient de 

l'alumnat en finalitzar el curs. 

 Si hi ha sentència de separació i/o divorci, les entrevistes es realitzen amb els dos tutors 

legals, si és possible, complint sempre les resolucions i requeriments judicials relatius a les 

citades relacions. Donat el cas de situacions familiars complexes, es poden fer separat. En tot 

cas, aquestes entrevistes seran sempre presencials. 

- L'Equip Directiu també disposa d'unes hores setmanals d'atenció a la família per resoldre 

qualsevol situació que els preocupi o que els angoixi. Poden ser convocades per ells o 

requerides per la família, prèvia cita concertada. 

- Els /les mestres especialistes  no tenen hora d'atenció a la família, però poden realitzar una 

entrevista, si ho requereix alguna de les dues parts. 

-També es poden realitzar altres entrevistes amb la família: amb especialistes de l'EAP 

(psicopedagog/a, treballadora social), especialistes externs, especialistes MESI del centre.  

 

2.3. Lliurament d'Informes  

L’escola lliurarà els informes d'avaluació  a les famílies: 

-  Educació  Infantil: Finals de gener i final de curs.  

-  Educació Primària: Coincidint amb el final de cada trimestre.  

No lliurarem l'informe si la família no ha realitzat cap entrevista durant el curs tot i les reiterades 

convocatòries fetes pel tutor/a. A Educació Primària es podrà lliurar els informes del 2n. 

trimestre sense entrevista prèvia a aquells alumnes que han realitzat l'entrevista del 1r. 

trimestre i no presenten cap situació específica per comentar. 

Hem de recordar que en el cas de situacions de separació es pot sol·licitar un duplicat de 

l'informe al tutor/a. No realitzarem informes ni qüestionaris, ni establirem comunicació escrita de 

cap tipus, amb entitats privades per fer traspàs d’informació amb psicòlegs,  logopedes... Ho 

podrem fer de manera oral amb presència de la família, i amb la  supervisió de la Comissió 
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CAD. Tampoc proporcionarem cap  informe dels alumnes, a  petició d’un advocat, només s’ha 

de fer a partir d’un requeriment judicial.  

 

3. Associació de pares i mares d'alumnes (AMPA) 

L'AMPA és l'organització de pares, mares i tutors legals dels alumnes del centre, constituït per 

un grup de representants en una Junta de govern escollits democràticament  entre totes les 

famílies del centre. Tenen els seus propis estatuts, i aquestes són les principals funcions: 

- Assistir els pares, mares o tutors en tot allò que puguin necessitar (i estigui dins de les seves 

competències) relacionat amb l’escolarització dels/les seus/ves fills/es.  

- Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en 

l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de 

serveis.  

- Escoltar la veu dels pares i transmetre-ho a la direcció i al Consell Escolar del centre. 

- Promoure la participació dels pares i mares de l’alumnat en la gestió del centre.  

- Potenciar l’associació com a mitjà de participació en la comunitat escolar.  

- Gestionar de manera autònoma els seus recursos, d’acord amb el que disposin els  seus 

estatuts i separada del fons propi del centre, amb comptabilitats independents.  

- Aportar voluntàriament al centre mitjans materials i econòmics per a la realització o  millora 

d’algun aspecte de la vida educativa del centre. La donació o cessió de mitjans materials 

hauran de quedar recollits a l’inventari del centre si passen a la seva propietat. Les aportacions 

econòmiques hauran d’estar recollides en el pressupost general del  centre i/o informades 

al Consell Escolar, i ser assignades exclusivament a la finalitat que correspongui segons la 

voluntat manifestada per l'AMPA. 

- Promoure activitats de formació i/o xerrades adreçades a les mares i pares, tant en la  vessant 

cultural, com l’específica de responsabilització en l’educació familiar 

- D’altres que, en el marc de la normativa específica, els assignin els seus respectius estatuts. 
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L’AMPA pot utilitzar un espai de l'escola per utilitzar-lo  com a magatzem, i un altre espai per 

poder fer reunions o altres activitats. Podran utilitzar les cartelleres del centre i les vies de 

comunicació  habitual per a la difusió de les seves informacions i/o activitats pròpies. Haurà de 

sol·licitar l'ús de l’escola en horari i/o dies no lectius especificant dates, horari i activitat a 

realitzar a la Direcció del centre, i aquesta ho comunicarà a l'Ajuntament.  

Durant el curs es mantindrà reunions periòdiques amb la direcció del centre, per tal de mantenir 

una bona coordinació. L'AMPA realitzarà reunions quinzenals, com a mínim, que són 

convocades pel/la president/a de l'AMPA . 

 

4. Delegats/des de mares i pares d’aula 

L'escola compta amb la figura del delegat de mares i pares d'aula que és escollit/da en les 

reunions d'inici de curs. Aquests delegats/des es reuneixen trimestralment amb la Cap 

d'Estudis i el Director del centre per tal de tractar els temes que s'especifiquen en les 

convocatòries d'aquestes reunions. 

Les funcions principals són: 

- Servir d’enllaç i comunicació entre els tutors i els pares dels alumnes d’un grup-classe. 

- Estudiar i proposar solucions a les inquietuds i necessitats que puguin sorgir en relació al 

grup-classe. 

-Informar de totes aquelles qüestions  importants que es transmetin des de l’AMPA, Consell 

Escolar, òrgans del centre de l’escola... 

-Comunicar i informar a la resta de pares, quan es consideri necessari,  les activitats a realitzar 

amb el seu grup-classe: sortides, reunions, trobades,... 

Ajudar a buscar col·laboració amb les famílies del seu grup – classe en activitats concretes . 

-Assistir a les reunions que els convoqui la Cap d’Estudis i/o el Director. 

- Transmetre a l’AMPA i a l’Equip Directiu informació que es rebi per part de les famílies de la 

seva classe i que puguin ser d’interès per part de la majoria. 



ESCOLA  CONGOST                Normes d'organització i funcionament  de centre   
      Canovelles                                                                                                                                                                  NOFC                                                                                     

69 
 

-Intercanviar les pròpies opinions amb la resta de delegats i delegades del centre i revisar les 

tasques. 

- Intercanviar les pròpies opinions amb l’Equip Directiu i/o amb la Junta de l’AMPA. 

 

5. Delegats/des d'alumnes 

Per estimular els valors d'una societat democràtica i potenciar la participació de l'alumnat en el 

funcionament de l'escola,a cada grup-classe d'Educació Primària existeixen dos representants 

delegats/des d'alumne . 

Aquests delegats/des són escollits per votació a l 'inici de cada curs escolar. El cicle de mitjans 

(1r, 2n i 3r) realitzen la votació a l'aula. El cicle dels grans (4t, 5è i 6è) realitzen abans de les 

votacions una campanya electoral, on cada alumne que vulgui ser escollit ha de promocionar la 

seva candidatura. Es realitzarà la votació amb una mesa electoral presidida per dos 

representants de l'AMPA i el/la director/a del centre. 

Es reuneixen una vegada, com a mínim, cada trimestre amb el/la Cap d'Estudis. És ell/a qui 

convoca a tots els delegat/des amb uns temes concrets a tractar, que prèviament a aquesta 

reunió hauran d'haver tractat a les tutories d'aula, així com hauran recollit les propostes del seu 

grup-classe, guiats pel mestre/a tutor/a. Són el canal de comunicació de la seva aula. 

Són funcions del/la delegat/ada: 

-  Rebre i recollir informació d’interès del grup-classe. 

- Assistir i participar  a les reunions de delegats/des convocades pel/la Cap d'Estudis. 

- Comunicar assumptes d’interès del grup-classe relatius a la convivència.  

- Recollir l’opinió, inquietuds i propostes dels companys en temes d’interès general. 

- Representar el seu grup-classe  en la vida escolar i en l’assemblea de delegats/des del centre 

emetent l’opinió majoritària del grup. 

- Informar al seu grup-classe dels acords presos en la reunió de delegats/des. 

- Participar en actes i festes en representació dels alumnes de l’escola. 
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6. Carta de compromís 

La carta de compromís és un document preceptiu que expressa els objectius per assolir un 

entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. L'escola té 

una carta  per l'Educació Infantil i una altra per l'Educació Primària. (Annex ) 

Aquesta carta  formalitza la corresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies per dur a 

terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de 

cada infant, i és aprovada pel Consell Escola del centre. 

La carta de compromís està publicada al web de l’escola. En el moment de la matrícula, el 

pare, mare o tutor legal signa un document conforme està d’acord amb el contingut d’aquesta 

carta. Aquest document s’arxiva a l’expedient de l’alumne. 
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F.- FUNCIONAMENT DEL CENTRE  
 
1. Calendari i horari 
 
El calendari escolar és el que cada curs escolar determina i aprova el Departament d’Educació. 

El Consell Escolar és qui aprova els períodes de jornada intensiva, tenint en compte les 

instruccions del Departament, i els dies de lliure disposició, segons proposta del Consell 

Escolar Municipal. Es la Direcció dels Serveis Territorials qui les autoritza. 

L'horari del centre és revisat i aprovat cada any pel Consell Escolar al mes de juny. Actualment 

el nostre horari lectiu és de 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00 i durant els períodes de jornada 

intensiva de 09:00 a 13:00. 

 

2. Entrades i sortides 
 
És necessària la màxima puntualitat a les entrades i sortides del centre per part de tota la 

Comunitat educativa. Els alumnes i les famílies han d’esperar després de la línia groga a que 

obri la porta el/la conserge, entrar sense córrer i sense fer empentes. 

A les entrades: 

- La porta s’obre a les 9.00 h. al matí, i a les 15.00 h. a la tarda, primer serà la porta principal i 

després la d'Educació Infantil. 

- Els alumnes de P3 i P4 accedeixen per la porta d'Educació Infantil i entren directament a les 

aules. Els alumnes de P5, accedeixen per la porta d'Educació Infantil i fan files davant de 

l'escola. Els alumnes de 1r fan files  només durant el primer trimestre. A partir de 2n pugen 

directament a l’aula. Els mestres hem d’anar a la fila/aula així que sona el  timbre (abans d’obrir 

la porta). Els mestres especialistes han de tenir present quines classes els pertoquen per fer-se 

càrrec dels alumnes. 

- L’alumnat de P5 accedirà a l'edifici per la porta del porxo de darrera,1r i 2n accediran al 

recinte per la porta dreta del porxo de davant i pujaran per l'escala dreta a les aules, i els 

alumnes 3r,4t,5è i 6è accediran per la porta esquerra  ipujaran per l'escala esquerra a les aules. 
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- Els mestres no tutors ( Equip directiu, MESI, AA, reforços) han de ser al vestíbul i les  escales 

per tal de mantenir l’ordre en les entrades. 

- Cal vigilar que els alumnes no s’arrambin a les parets. 

- Els mestres que vulguin prendre cafè, cal que ho facin abans d’obrir l’escola, a  la sala de 

mestres, no pels passadissos ni a les aules. 

- Els alumnes que arriben tard han de portar un justificant o omplir el justificant corresponent 

que tenim al centre (ANNEX). Els que arriben tard reiteradament, sense justificant, restaran al 

vestíbul fins a la següent sessió. La TIS del centre realitzarà la intervenció amb la família per tal 

de millorar aquesta situació. 

- Les famílies evitaran comentaris a l’hora de la fila, tret d'alguna urgència. Cal que vinguin en 

un altre moment o que ens facin arribar un escrit (cal potenciar l’ús de l’agenda escolar com a 

vehicle de comunicació). 

- Quan alguna família arriba tard no podrà portar l'alumne/a a l'aula, cal entrar a l'escola i serà 

el/la conserge qui l'acompanyarà a classe. 

- Els dies de pluja s’obrirà la porta abans i esperarem al porxo de davant de l’escola (Educació 

Primària) i al porxo de darrere (P5). Els paraigües es podran pujar a l'aula a partir de 3r. Els 

paraigües dels alumnes de P3 i P4 se'ls queda la família, i els de P5, 1r i 2n. es deixaran al 

vestíbul de l'escola. 

Durant l'hora lectiva: 

- Cap alumne/a podrà sortir del centre, si no és recollit per un adult autoritzat. 

- Al migdia, qualsevol adult que utilitzi la porta del pàrquing per sortir l'haurà de tancar. 

- Les portes principals, tant la d'Educació Infantil com la d’Educació Primària  sempre ha  

d'estar tancada. 

A les sortides: 

- La porta s’obre a les 13.00 h. al matí, i a les 17.00 h. a la tarda, primer s'obrirà la porta 

d'Educació Infantil i després la principal. 
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- Les famílies dels alumnes de P3 els recullen directament a l'aula, els de P4 als bancs el pati 

de petits i les de P5 a la fila que fan al lateral de l’edifici gran. 

- A partir de 1r les famílies  no entren a recollir els alumnes sinó que s’han d’esperar fora de la 

tanca, deixant la porta principal lliure. Si han d'entrar a fer algun comentari ho faran quan hagin 

acabat d’acomiadar a tot l'alumnat. 

- Els alumnes de P5 sortiran de l'edifici per la porta del porxo de darrera, utilitzant la mateixa 

escala de pujada. Els alumnes de 1r i 2n. baixaran per l'escala dreta i esperaran asseguts a ser 

recollits per les famílies que esperen a la tanca. 

- Els alumnes de 3r, 4t, i 5è baixen per l'escala esquerra i els/les  mestres els acompanyaran 

acomiadant-los  fins passar les escales del porxo. El/la mestre/a que faci la darrera classe serà 

qui acompanyarà el grup-classe. 

- Els alumnes de 6è baixen per l’escala de la dreta, acompanyats pel mestre que faci la darrera 

classe. 

- Els dies de pluja els alumnes de P5 i 1r. esperaran al porxo de darrera a que  vinguin a 

recollir-los les seves famílies i marxen pel mateix porxo. Els de  2n ho faran al porxo de  davant.  

- A partir de 3r. els alumnes poden marxar sols, en cas contrari la família ho haurà de 

comunicar a  l'escola. Des d'Educació Infantil a 2n. no poden marxar sols, i si han de ser 

recollits per un/a altre/a adult que no sigui família, s’ha de signar l'autorització corresponent. 

(ANNEX). A partir de 3r d’Educació Primària l’alumnat es podrà responsabilitzar dels 

germans/es més petits/es, sempre i quan la família ho autoritzi.  

- A les 17:00 h,  a l'edifici d'Educació Primària el/la mestre/a que està amb el grup - classe,  

recordarà  tancar les finestres, pujar les cadires de la classe, tancar l’ordinador i el canó. A 

Educació Infantil, es pujaran les cadires i es tancarà l’ordinador. Els/les mestres especialistes i 

reforços  ho faran també a les aules corresponents. 

 - L’alumnat que per motius diversos hagi de sortir de l’escola abans de l’horari de finalització 

de les classes (13:00h i 17:00h) ho podrà fer sempre 10 minuts abans. Passades les 12:50h i/o 

les 16:50h haurà d’esperar-se a sortir de l'escola com la resta de l’alumnat. 
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- Quan no vénen a buscar un alumne/a d’Educació Infantil, 1r i 2n o d’altres cursos quan no 

estan autoritzats a marxar sols, el/la mestre/a que està amb  el grup-classe haurà de telefonar 

la família. En cas de no poder contactar amb la família, ho comunicarà a l'Equip Directiu. 

Protocol d'actuació quan no venen a recollir a l'hora  
els Alumnes d'Educació Infantil , 1r i 2n 

Situació Actuació 

En acabar l’horari lectiu, l’alumne roman 
al centre sense que ningú no el vingui a 
recollir, ni tan sols comuniqui o justifiqui 
el retard, durant més de 15 minuts. 
 
 

El/la tutor/a trucarà a la família i es quedarà 
amb l’alumne fins que el vinguin a recollir. 
El/la tutor/a amonestarà verbalment la família i 
comunicarà el fet per escrit a la Direcció del 
centre. 
La direcció trucarà a la Policia Local si 
transcorreguts 30 minuts no han recollit 
encara a l'/la alumne/a. 

Al llarg del mateix trimestre, es repeteix 
la situació anterior per segona vegada. 
 

El/la tutor/a es quedarà amb l’alumne fins que 
el vinguin a recollir. 
El/la tutor/a comunicarà el fet a la Direcció del 
centre. 
La Direcció del centre citarà la família amb 
l’objectiu de: 
. Reflexionar sobre la gravetat dels fets. 
. Ajudar la família a trobar solucions, si cal. 
.Informar oralment i/o per escrit a les famílies 
de les conseqüències. 

Al llarg del mateix trimestre o en 
començar el següent, es produeix la 
mateixa situació per tercera vegada. 
 

El/la Director/a es quedarà amb l’alumne a 
l’escola durant 30 minuts. A partir d’aquest 
moment informarà l’òrgan municipal 
pertinent i es trucarà a la Policia Local. 
- Cas que el nen o la nena siguin recollits 
abans dels 30 minuts, l’alumne podrà 
marxar amb la família però el cas també 
serà comunicat a l’òrgan pertinent: Serveis 
Socials. 

Tant a les entrades com a les sortides, els alumnes i les seves famílies no podran accedir al 

recinte amb bicicletes, monopatins, patinets.. Els animals  tampoc poden entrar al recinte. En 

un cas excepcional podrà entrar acollit al braç de l'adult.  

 

3. Absències alumnes 
 
L'assistència a l'escola és obligatòria. Tots els mestres de l'escola registraran les absències i 

els retards de l'alumnat.  
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-El/ La TIS del centre és l'encarregat/da de revisar aquests retards i absències, i en el  cas de 

faltes no justificades pels alumnes trucarà a les famílies, i si és reincident iniciarà el protocol 

d'absentisme municipal i es comunicarà a la Comissió social.   

- A final de mes, el/la tutor/a, lliurarà la graella mensual de faltes d’assistència i a final de 

trimestre la graella amb el resum trimestral.  

- Les famílies han de comunicar i/o justificar l'absència de l'alumne per escrit (utilitzant l'agenda 

escolar) o verbalment  el mateix dia (de forma presencial o telefònica). 

- Quan una família ha de marxar de viatge durant el temps escolar, haurà d'avisar al  tutor/a, 

i dirigir-se al/la director/a del centre per comunicar-ho i signar el document d'absència llarga 

(ANNEX). Si aquest viatge és a un país on es realitzi l'ablació genital, la direcció activarà el 

protocol d'ablació: adreçarà a la família al Centre d'Atenció Primària (CAP)  i avisarà als Serveis 

Socials municipals.  

Pla de prevenció de l’absentisme : recull d’actuacions preventives 
amb intervencions de la TIS del centre 

Actuació Quan / Què Recurs/Observacions 
 

Registre Mensual 

Anotar matí i tarda 
Lliurar fulls justificació 
Encerclar faltes justificades 
Sumar faltes final mes 
Anotar registre trimestral 
Anotar altres actuacions 

Full de registre 
Fulls de justificació 
Control retorn fulls 
Baixar registres 
setmana següent 

 
Parlar  amb la família 

3 faltes injustificades 
Dos intents d'entrevista oral 

Fulls de justificació 
Control retorn fulls 

 

Carta tutor/a 

Segueix sense justificar 
La carta certificada, signada pel tutor,cita a 
una entrevista 
Reunió amb acords i acta signada per les 
dues parts 
 

Model carta a direcció 
Deixar-ne còpia 

 
Carta direcció 

No ha vingut entrevista amb el tutor  
Ha vingut però segueix igual. 
Carta certificada 
Reunió amb acords i acta signada per 
lesdues parts 
 

Direcció i TIS informa 
tutors 

 
Demanda intervenció 
Comissió Social 

No ha vingut entrevista amb direcció 
Ha vingut però segueix igual 

Si el cas és urgent, 
contactar amb la 
treballadora social EAP 
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4. Esbarjo   

L’horari d'esbarjo dels alumnes és: 

- Educació Infantil de 11:00h fins a les 11:45. 

- Educació Primària de 11h a 11:30 h.   

Tenim una zona de pati pels alumnes d'Educació Infantil i una altra pels alumnes d'Educació 

Primària que ocupa les zones de les pistes, la zona porxo de darrere de l'escola i la zona de 

davant de l'escola. S'estableixen uns torns i unes zones de vigilància de pati, segons els horaris 

aprovats a la Programació General Anual. Durant l'estona d'esbarjo els alumnes romandran al 

pati sota la vigilància dels/les mestres.  

Els/les mestres : 

- Es prega la màxima puntualitat a l’hora d’anar al pati a vigilar i el màxim de rigor en la  feina.  

- Col·locar-se estratègicament per poder vigilar l'espai i tenir control dels alumnes. 

- Vigilar el bon ús dels diferents materials i no deixar jugar amb material que pugui comportar 

perill (pinyes, pedres, pals....) 

- Cal treballar a les tutories el bon ús del material de jocs de pati, les normes del joc i informar 

als alumnes de quin joc/espai els toca. Poden col·laborar els/les especialistes d'Educació 

Física. 

- No deixar l'alumnat sol al pati fins que hagin sortit tots els/les mestres que fan la vigilància. 

- Respectar l'horari de vigilància, sortir quan li toca possible substitució, per comprovar  que hi 

són tots. Si preveu una absència, canviar el torn amb un/a altre/a mestre/a. 

- Si algun/a alumne/a té una incidència i/o es fa mal, caldrà avisar al tutor del seu grup-classe.  

- No castigar a l'alumnat sols a les aules ni passadissos. 

- Quan finalitza  el pati tots els/les mestres han d'estar a les escales, aules per controlar la 

pujada dels alumnes a classe. 

- Controlar la  recollida del material de jocs de pati en finalitzar l'hora d'esbarjo. 

Els/les alumnes: 

- Quan sona el timbre l'alumnat sortirà al pati en fila i amb tranquil·litat.   
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- Abans d’anar al pati, caldrà llençar els papers de l’esmorzar a la paperera de classe i procurar 

que no mengin per les escales. 

- No es podrà pujar a les aules durant l'hora del pati, ni creuar pel vestíbul de l'escola. 

 - Els alumnes d'Educació Primària no han d'anar al pati d’Educació Infantil. 

- No es podrà jugar a la zona del pàrquing. 

- Hi ha un torn de pistes (futbol i bàsquet), i uns dies setmanals per cada cicle per  utilitzar 

els jocs de pati (ping-pong , vòlei, mini futbol,...). Es fixen en un calendari trimestral distribuït a 

cada aula. Cal donar a conèixer als alumnes aquests torns, respectar-los i no deixar que els 

que no els toca un joc hi juguin. No es pot fer canvis de dies. 

- Els alumnes han de demanar el material de joc de pati  al conserge (no el poden agafar ells).  

- La sala de Psicomotricitat no es pot utilitzar, exceptuant algun moment puntual i que  hagi 

estat sol·licitat a la direcció prèviament. 

- No poden utilitzar jocs de casa (cromos, baldufes, ...). En cas que ho facin, els tutors els 

retiraran els jocs i els entregaran al final de la jornada. 

- Cal utilitzar les papereres i procurar mantenir el pati net.  

- Han de respectar les plantes ,els arbres i les zones limitades dels  jardins.  

En finalitzar l’esbarjo: 

- Sonarà un timbre curt, cinc minuts abans de finalitzar el pati (11:25 h.), que avisa a l'alumnat 

per tal que vagin recollint, beguin aigua a la font o vagin al lavabo.  

- A les 11:30 sonarà el timbre llarg, que avisa que s'ha acabat el temps d’esbarjo i  ja  no es 

pot anar al lavabo ni a beure a la font.   

- Entraran a les aules per la porta principal, no per la de darrera, en ordre i sense fer files. 

- Els alumnes encarregats lliuraran els jocs de pati al conserge. 

- No es podrà anar al lavabo quan pugem a les aules. 

Cal treballar a les tutories totes les normes esmentades sobre el funcionament del pati. 

Els dies de pluja: 
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- No es podrà sortir al pati els dies de pluja, els alumnes es quedaran a l'aula jugant a  jocs de 

taula. Els mestres adscrits als cicles realitzaran torns de vigilància per tal de poder fer un petit 

descans. 

 

5. Recollida de papers 
 
S’han establert uns torns de recollida de papers. En acabar l’esbarjo, el grup-classe que li toca  

recull els papers cada dia durant una setmana. Mentre recullen papers, els alumnes han d’anar 

agrupats, amb el mestre, per tal de no molestar el treball dels altres grups que hi pugui haver al 

pati (educació física, educació infantil,...). A la sala de mestres i a les aules hi ha el calendari, 

que lliura el/la Cap d'Estudis on s’indica a quina classe li toca cada setmana. Utilitzaran el 

material corresponent ( guants, bosses,..). En acabar la setmana, caldrà avisar al tutor /a de la 

classe que li tocarà la següent setmana, i passar-li el cartell informatiu. 

 

6.Sortides, Colònies i Activitats culturals 
 
L'escola realitza diferents sortides com ampliació o complementació de la tasca docent.  

Aquestes han d'estar contemplades en la Programació General Anual i aprovades pel Consell 

Escolar. Les famílies són informades de les mateixes a les reunions d'inici de curs i cal incidir 

per tal que participin el màxim d'alumnat possible. 

Es realitzen tres sortides durant el curs (els cursos que fan colònies només fan dues sortides).  

Una de les sortides és la sortida conjunta que realitza tota l'escola en acabar el 2n trimestre. 

Les colònies es realitzen als nivells de  P5, 2n i 4t, una nit i 6è dues nits.  

A més es fan d'altres sortides per explorar l'entorn més proper del municipi. Sempre cal avisar 

la direcció quan es faci qualsevol sortida del recinte. 

Les activitats culturals venen programades des de l'Associació Cultural de Granollers. 

No es faran sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser 

necessàriament un mestre. A l'inici de curs el /la Cap d'Estudis, escoltant al Claustre, pactarà el 
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repartiment dels acompanyants a totes les sortides. Les ràtios mínimes que hem de tenir en 

compte per preveure acompanyants són: 

 RÀTIO       SORTIDES                  COLÒNIES 

Cicle del Petits       10 alumnes/adult     8 alumnes/adult 

Cicle dels Mitjans i 4t  15 alumnes/adult                                     12 alumnes/adult 

Cicle del Grans (5è i 6è)  20 alumnes/adult     18 alumnes/adult 

Per les sortides que es realitzen dins el municipi i/o activitats culturals podem demanar que ens 

acompanyin mares i pares. 

A l'inici de curs les famílies han de signar l'autorització general per a totes les sortides que 

realitzem aquell curs escolar (ANNEX). Sense aquesta autorització l'alumne/a no podrà assistir. 

El/la Cap d'Estudis vetllarà per fer un contracte de serveis amb una empresa d’autocars amb la 

que, sempre que sigui possible, realitzarem totes les sortides programades.  

Seran els tutors/es els encarregats de coordinar, preparar-les i informar a les famílies amb 

antelació. Dos o tres dies abans de cada sortida cal trucar al lloc per confirmar. 

Per a les sortides de tot el dia cal donar la informació a les famílies amb, com a mínim, dues 

setmanes d’antelació i cal que retornin la confirmació de la seva assistència com a mínim una 

setmana abans de la sortida. Per a les sortides que no són de tot el dia, cal avisar mínim dos 

dies abans. Si es canvia la data d’alguna sortida cal avisar a Direcció, ja que els canvis s’han 

d’aprovar en Consell Escolar. 

Abans de cada sortida i/o colònies els tutor/es han de deixar el nom del lloc i el número de 

telèfon on es va, així com una llista amb els alumnes que assisteixen. Cal telefonar a l’escola 

quan s’arriba. 

Els alumnes fixes de menjador que vulguin picnic ho han de demanar a principi de curs amb la 

butlleta d’inscripció. Cal avisar a la coordinadora de menjador dels alumnes que assisteixen a 

les sortides amb una setmana d’antelació com a mínim. 

Per poder assistir a les sortides programades s'ha de tenir pagada  la quota de material, llibres i 

sortides, o caldrà tenir al dia els pactes realitzats amb l'Equip Directiu. Les famílies que  
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fraccionen el pagament han de saber que podran assistir a les sortides del trimestre si tenen la 

part proporcional d'aquesta pagada, comptabilitzant per família i no per alumne/a. Sí que 

podran assistir a aquelles sortides que no suposin despesa, sempre que tinguin l’autorització 

signada. 

No es podran  portar diners, llaminadures, llaunes, ampolles de vidre  i mòbils a les sortides. 

Les famílies podran tenir informació de l'arribada trucant a l'escola o mirant el taulell d'anuncis 

del centre. Les fotos de les sortides es penjaran al WEB del centre i no s’enviaran fotos a les 

famílies. 

Els alumnes que no assisteixin a les sortides i colònies s'aconsellarà que es quedin a casa, si 

per algun motiu la família no pot atendre'l es quedarà amb activitats preparades en un grup-

classe del cicle més proper. Els alumnes que no puguin assistir a les activitats culturals per no 

haver fet el pagament, es repartiran pels nivells d'altres cicles, coordinats per la TIS del centre. 

Si l’actitud d’un/a alumne/a no és prou adequada, el/la tutor/a i/o cicle pot proposar a la Direcció 

que aquest/a no assisteixi a una o vàries sortides. Si es dóna el cas, caldrà informar a la família 

i recordar-li que l’alumne/a ha d’assistir a l’escola i realitzarà activitats que li hagi preparat el/la 

tutor/a. La Direcció decidirà en quina aula es queda l’alumne. 

Per afavorir l'assistència a les colònies del major nombre d'alumnat, organitzem diferents 

activitats per aconseguir diners i abaratir el preu d'aquestes: 

 - Loteria de Nadal 

 - Rifa panera per Nadal 

 - Fira d'ocasió 

 - Venda de fotos de Castanyada, Reis i Carnestoltes. 

 - Venda de pastissos. 

Els diners que es recullin es repartiran entre tots els nens que vagin de colònies, i rendeix 

compte el Consell Escolar de l'escola.  
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7. Quotes de material i despeses 
 
El Consell Escolar és qui determina i aprova la quota  que han de pagar les famílies i en la que 

queden incloses: 

 - Material fungible. 

 - Material didàctic. 

 - Dossiers i llibres. 

 - Totes les sortides, excepte les colònies. 

 - quota soci/a AMPA 

 El material és col·lectiu i l'escola proporciona tot el material necessari, no es pot portar material 

particular de casa si no ho demana el/la mestre/a. Aquest material és gestionat pels cicles i 

tutors/es, amb la supervisió del/la i secretària del centre. Cada cicle té un mestre/a responsable 

de les comandes de material. Les famílies han de fer d'ingrés de la quota al compte de l'escola 

a l'inici del curs escolar o pactar la flexibilitat del pagament amb l'Equip Directiu del centre. Cal 

el compromís del pagament de totes les famílies i tots els alumnes que les famílies no 

compleixin no podran gaudir de sortides, carpetes, agendes i llibres. Els llibres es podran 

utilitzar com a consulta  però no se'ls podran endur a casa.  

Els alumnes han de respectar el material i els llibres, si ho fan malbé o es perden , les famílies 

hauran de fer-se càrrec econòmicament.  

Els/les mestre/es que assumeixin despeses de material, passaran el tiquets i/o factures al/la 

secretària del centre per seu abonament. Sempre que realitzin despeses superiors a 20 €  cal  

presentar la factura amb el CIF de l'escola. Cal lliurar al/la Cap d'Estudis els llibres, agendes i 

carpetes sobreres a l' inici de curs i no guardar-les a l'aula. 

Quan un/a alumne/a és baixa o alta al llarg del curs, se li cobra o se li abona la part 

proporcional de la quota de material. A l'estar incloses totes les sortides del curs en la quota 

anual, no es retornarà diners si l'alumne/a no hi assisteix. 
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8. Salut i higiene 
 
L’equip directiu i el personal docent vetllaran perquè es compleixi la normativa sanitària vigent, 

establerta pel Departament de Sanitat. Si un alumne presenta símptomes de malaltia, s'ha de 

quedar a casa. Si la malaltia és infecciosa és imprescindible comunicar-ho el més ràpid 

possible. En cas que els mestres detectin algun alumne amb febre s'ha de telefonar a la família 

per tal que el vinguin a recollir. 

Sempre  que es detecti alumnes amb POLLS lliurarem informació  a tot l'alumnat d'aquell cicle 

perquè les famílies comprovin si els tenen els seus fills. Si és el cas, l’alumne haurà de quedar-

se a casa fins que siguin eliminats per tal d’evitar el contagi. (ANNEX) 

Si l’alumne ha de prendre algun medicament és necessari omplir un imprès que us facilitarà el 

mestre/a, la conserge o la direcció del centre juntament amb la recepta del metge on consti 

amb el nom del medicament, les dosis i l’horari així com l’autorització signada de la família. 

(ANNEX). Sense aquest document l'escola no administrarà cap tipus de medicació. 

Cal que els alumnes vinguin nets i polits a l'escola, de no ser així haurem de prendre les 

mesures oportunes i avisar als òrgans pertinents. 

A l'expedient de l'alumne/a hi haurà d'haver una fotocòpia de la targeta de la seguretat social 

Així mateix, quan s'inscrigui l'alumne al centre s'aportarà una fotocòpia del carnet de salut, amb 

les vacunacions corresponents. 

L’escola vetllarà per la salut integral de l’alumnat i, en el cas de portar a terme alguna activitat 

escolar i es vegi que algun/a alumne/a no està en disposició de desenvolupar-la, serà la 

Direcció del centre qui valorarà i determinarà si és convenient o no que la realitzi.  
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 Protocol a seguir quan un/a alumne/a es fa mal 

 
Ferida petita  

 
Informar a la família sigui 
l’hora que sigui. 
 

 

Conserge 

 
Ferida que requereix metge 
Centre d’Assistència Primària 
de Canovelles (CAP) 

El/la  tutor/a avisa a l'Equip 
Directiu 
El/la  tutor/a localitza a la 
família. 
-Si el/la  tutor/a NO localitza a 
la família,el/la  tutor/a porta el 
nen o nena al CAP 

 
La família porta el 
nen o nena al metge. 
 
 L’Equip Directiu avisa al 
CAP. 
 
L’Equip Directiu intenta 
localitzar a la família i si no 
fos possible s'avisarà a un 
taxi o al servei d'urgències 
(112), depenent de la gravetat  
de l'accident. 
 

 
Cop/traumatologia 
Hospital de Granollers 

 

Mateix procés. 

L’alumne no es troba bé  Avisar a la família 

 
A l'escola  tothom vesteix segons el seu criteri i gust, sempre però amb correcció i cuidant la 

higiene personal necessària. A les aules i dins l’escola no s’acceptarà l’ús de gorres o 

caputxes. 

Per fer educació física cal portar:  

 - Equipament esportiu: (xandall, samarreta i calçat esportiu).  

 - estris d’higiene (tovallola i pinta) i roba de recanvi: samarreta (de 2n a 6è) 

Si algun alumne/a no pot realitzar l'activitat d'Educació Física, és necessari que porti un 

justificant mèdic. 

 

9. Alimentació saludable, esmorzars i aniversaris 

És necessari que els nens i nenes vinguin ben esmorzats de casa. A l’escola hauran de portar 

un petit esmorzar per a l'hora de l'esbarjo. 

Els alumnes del cicle dels petits i 1r i 2n., esmorzen o comencen a esmorzar dins de l'aula.  
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Tenim un protocol d'esmorzars com a norma a tots els cicles , per fomentar la salut dels infants, 

per tal que els esmorzars siguin prou variats i equilibrats evitant la pastisseria industrial: 

 - dos dies a la setmana entrepà 

 - dos dies a la setmana fruita  

 - un dia a la setmana galetes. 

No es poden portar sucs, ni cap tipus de llaminadures.  

Apostem per estar adherits al Programa de Fruita i Verdura a l'escola, participant en aquest 

programa els alumnes de Educació Primària. Les famílies  col·laboren en la preparació de la 

fruita (rentar, distribuir a les aules, ..) 

Celebrem els aniversaris dels alumnes a l'escola; les famílies ho hauran de comunicar als 

tutors/es, i aquests a l’alumnat i famílies del grup-classe. Poden  portar coca, galetes…, evitant 

els pastissos prefabricats i amb molt de sucre. No portaran sucs, ni llaminadures. A dins del 

recinte escolar no podran lliurar invitacions particulars d'aniversaris. 

 

10.Dret d'imatge 

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 

orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la 

pròpia imatge. En conseqüència, és necessari haver obtingut el consentiment pertinent abans 

de publicar imatges d'alumnes on aquests siguin clarament identificables, en el web de l'escola, 

o en revistes o publicacions d'àmbit educatiu editades pel centre. Les famílies signen, quan 

matriculen als seus fills, l'autorització del dret d'imatge (ANNEX), els/les mestres del centre 

també ho fan. Aquest consentiment no inclou l'autorització d'imatges, que s'obtenen per 

qualsevol altre sistema de captació d'imatge (filmacions, fotografies, etc.) i que està destinat a 

ser reproduït en televisió, revistes no elaborades pel centre, publicacions publicitàries i de 

formació, estudis de mestres en pràctiques, llibres o qualsevol altre mitjà de difusió pública; en 

aquest cas caldrà una autorització específica de les famílies dels alumnes. El/la director/a o del 

centre és responsable únicament d'allò que es capti dins del recinte del centre. Així, qualsevol 
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captació d'imatge efectuada dins del recinte del centre requereix l'autorització prèvia del 

director/a. El director/a no és responsable de la captació d'imatges en espais públics externs al 

centre. 

 

 11. Material i estris dins de l'aula 

L'escola té un document elaborat amb els criteris i pautes per l' utilització del material de treball, 

estris i altres especificacions que cada cicle ha d'utilitzar dins de l'aula. Aquest document és 

revisat cada curs escolar, i aprovat pel Claustre.(ANNEX) 

També, a final de curs i en realitzar la matrícula de P3, lliurem a les famílies dels cicle del Petits 

i del cicle de mitjans (1r i 2n) el document  "Que cal portar?" (ANNEX). 

 

12. Religió i Educació en valors 

A l' inici de l'etapa escolar, amb els documents de matriculació, les famílies decideixen si els 

seus/ves fills/es assistiran, a l'Educació Primària, a les classes de religió, catòlica o evangèlica, 

sempre que s'adjudiquin mestres per impartir aquestes assignatures o cursaran l'àrea 

d'educació en valors que imparteixen els/les tutors/es. Durant l'escolarització podran optar 

solament a un canvi d'una assignatura a altra, sempre que ho sol·licitin i signin el document 

específic a la secretaria del centre, sempre abans del 30 de setembre; passada aquesta data 

no podran realitzar cap canvi en aquell curs escolar. 

 

13. Deures i feines de casa 

L’alumnat de la nostra escola  pot dur feines per fer a casa, amb  l'objectiu de  reforçar els 

aspectes treballats a classe, seguint aquests criteris:  

- Sempre que no hagi acabat la feina prevista a la classe o sigui una feina d’ampliació  (treball 

en grup,  experimentacions...)  

- Sempre que, atenent la diversitat, el/la tutor/a cregui necessari un reforç en algun aspecte 

acadèmic.  
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G.- ORGANITZACIÓ INTERNA DELS MESTRES  
 
1. Permisos i substitucions de mestres  
 
Quan un/a mestre/a ha d’absentar-se cal que ompli, amb antelació, el full de permisos que 

trobareu a la sala de professors, i lliurar-lo al director, que és qui concedeix el permís. Caldrà 

que deixi també les activitats previstes per a aquella sessió o sessions. En cas d’absència 

prolongada cal deixar la programació. (ANNEX) En cas d’una absència precipitada, cal trucar a 

l’escola i comunicar-ho a Direcció. 

Es demana puntualitat i si, per una urgència, s’arriba tard també cal telefonar i avisar a l'Equip 

Directiu per preveure la substitució de la seva classe. 

Tots els mestres hauran de mirar diàriament el quadre de substitucions per saber a qui li toca 

substituir, també caldrà mirar el quadrant de vigilància de pati per preveure una substitució en 

aquest moment. 

En cas que un mestre o personal de l’escola hagi de sortir del centre en horari lectiu (pati), ho 

farà en el menor temps possible i sempre avisant a la Direcció del centre.  

 

2. Espais comuns de l'escola 

És responsabilitat de tots els mestres tenir cura i mantenir la conservació de l'escola, 

-  A la sala de mestres llençar  els gots del cafè a la paperera, deixar les cadires al seu  lloc, no 

deixar coses damunt les taules. 

- Les aules de reforç s'han de mantenir ordenades, i el/la mestre/a que faci la darrera  sessió 

del dia ha de pujar cadires i baixar persianes. 

- Mantenir endreçades  la sala de visites, vestíbul, secretaria,  

- A les portes i parets de classes i passadissos cal evitar l’ús de celo, millor utilitzar  grapes 

o blue-tack. 

- Les taules i cadires que hi ha als passadissos no es poden posar al voltant de la  barana, 

cal que estiguin tocant a les parets. 
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- Si es detecta algun desperfecte, cal comunicar-ho al/la conserge i omplir el document de 

reparacions, per tal que la direcció faci la demanda a la brigada de l’ajuntament. 

-  Cal procurar que les aules estiguin endreçades i  siguin acollidores. 

-  A la nevera  cal no acumular begudes o aliments durant molts dies. La persona que  desi 

alguna cosa l’haurà de treure quan el producte porta uns dies obert o està caducat.  A final 

de curs caldrà buidar-la i netejar-la.  

- Caldrà vetllar perquè el microones estigui en bon estat d'higiene durant tot el curs. Les 

persones que l'han fet servir el netejaran.  

- Penjar les tasses de la cuina. 

 

3. Claus 

Tothom disposarà d’un joc de claus de l’escola (pàrking - porta tanca principal i aula), que 

caldrà lliurar al juny. Les claus dels espais comuns (informàtica, farmaciola, Audiovisuals, 

ascensor...) estan a un armariet que hi ha consergeria. Quan un/a mestre/a utilitza una 

d’aquestes claus haurà de posar el clauer nominal del seu curs o especialitat, per tal de saber 

en tot moment qui disposa de la clau. Per accedir a la consergeria quan aquesta estigui 

tancada, la clau és darrera de la porta de la sala de mestres. 

Es disposa també, a la sala de mestres, de guixetes personals amb clau. Cal demanar-la a 

secretaria. 

 

4. Telèfon i fotocòpies 

No es pot fer ús del telèfon personal mentre estem amb els nens (a classe, pati,.), tret d'una 

urgència. 

Les fotocòpies les podem fer nosaltres mateixos o demanar-les a la conserge amb 2 dies 

d’antelació, com a mínim. Cada nivell té un codi per a poder fer funcionar la fotocopiadora (el 

proporciona la secretària). Les fotocòpies en color es faran exclusivament per a preparar 

material d’aula. 
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No es poden fer fotocòpies en hora de classe, cal preveure el material necessari i preparar-lo 

amb antelació i no es pot enviar als alumnes a fer fotocòpies. 

Quan s’espatlli una de les màquines (fotocopiadora, plastificadora,...) cal avisar al conserge o a 

l’administrativa. No hem de manipular la màquina ja que podem empitjorar l’avaria. 

Les plastificacions les pot fer la conserge. Cal deixar el material al calaix corresponent amb la 

fitxa de comanda degudament complimentada amb 1 ó 2 dies d’antelació perquè tingui temps 

de poder-ho fer. 

 

5. Comunicació escola i famílies 

Totes les informacions i convocatòries de reunions es donaran a través del correu personal que  

facilitem a tots els/les mestres de l’escola. També es penjarà una còpia al suro de la sala de 

mestres. Cal revisar el correu regularment. 

 Els documents d’escola es troben al Drive i a la P:/. 

A cada grup-classe haurà d’haver un espai identificat on es deixarà la documentació que s’ha 

de recollir i/o lliurar als alumnes, així com notificacions importants que han de saber els altres 

mestres que entrin a l’aula i que no s’han pogut comunicar oralment (alumne que s’ha fet mal, 

que ha de prendre medicament, que es queda a menjador, qui el pot venir a recollir,...). Les 

comunicacions als pares les ha de fer el tutor/a (potenciant l’ús de l’agenda); qualsevol altre 

mestre ho ha de fer a través d’ell. Recomanem que, sempre que es pugui, les informacions a 

les famílies es donin a través de l’agenda. Les comunicacions que es donin per escrit als 

alumnes han de tenir el vist-i-plau de l’equip directiu. 

Cada mestre té una guixeta que haurà de mirar cada dia per si hi ha comunicacions per 

entregar. 

Es demana puntualitat a les reunions que es realitzin a l'escola, tant a l’hora de començar com 

d’acabar. Quan es facin assessoraments o formacions de centre serà obligatòria l’assistència 

de tots/es els/les mestres. 
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H.- DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA-ADMINISTRATIVA  

 L'escola formalitzarà tota la documentació, tant acadèmica com administrativa i de gestió.  

1. Documentació acadèmica 
 
Cada alumne tindrà en els seu expedient:   

 - Full de matrícula i documentació aportada  

 - Fitxa de dades bàsiques  

 - Resum de l’escolarització individual d’ educació infantil i primària. 

 - Expedient acadèmic (en acabar etapa de primària) 

 - Informes de cada trimestre, juntament amb el full d’entrevistes 

 - Informes NESE, (Plans individualitzats de reconeixement NESE A i B, ) 

 - Documents judicials, si és el cas.  

 - Informe mèdic, si és el cas.  

 - Informació d'altres centres, si l'alumne prové d'una altra escola 

 - Autorització dret d’imatges 

 - Carta de compromís. 

 - TSI ( una segona còpia d’aquesta estarà guardada en un sobre amb les de la resta del 

grup-classe per poder portar-les quan marxen de colònies).   

Qualsevol mestre pot consultar la documentació del seu alumnat, sense treure-la de les 

dependències del centre. 

Els/les mestres  de l'escola ha de tenir:  

- Programacions: anuals ( s'han de lliurar a el/la Cap d'Estudis en format digital i arxivar a la P ) 

- Programació setmanal o quinzenal (ha d'estar en un lloc visible per assegurar que, en cas 

d’absència del mestre, es pugui desenvolupar la classe sense trencar el ritme del grup).  

- Carpesà  pedagògic d'aula ( cal revisar i ampliar, si cal, cada curs escolar). 

 

2. Documentació administrativa 
  
L'escola formalitza els següents documents, registres i arxius tècnics:   
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 - Registre d’entrada i sortida de correspondència. 

 - Llibres d'actes de Consell Escolar, Claustre, Coordinacions. 

 - Registre comptabilitat ( arxiu de factures) 

 - Expedients acadèmics alumnes  

 - Llibres d'absències i permisos del professorat 

 - Acte d'avaluació 

 - Inventaris 

 - Llibre matrícula d'alumnes 

L'escola disposarà d'un arxiu que tindrà la documentació del centre que s’utilitza per a la 

realització de les seves tasques ordinàries. També d'un arxiu de documentació de gestió 

econòmica que s’ha de custodiar un mínim de cinc anys.  

L’arxiu històric (tots els llibres de registre, actes) i els expedients acadèmics s’han de conservar 

permanentment.  

Les actes realitzades amb mitjans informàtics s’enquadernaran, assegurant la numeració de 

pàgines, amb la diligència d’obertura i certificació final de tancament on consten les actes que 

conté el llibre, degudament signat pel director/a i el/la secretari/ària.  
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I.- SERVEIS DEL CENTRE 
 
1. Menjador   

El menjador del nostre centre està gestionat per l'AMPA. És l'encarregat, conjuntament amb la 

direcció de l'escola i la comissió de menjador del Consell Escolar, de seleccionar la concessió 

de l'empresa de menjador i de realitzar el seguiment de la mateixa. Per realitzar un canvi 

d'empresa de menjador ha d'estar aprovat pel Consell Escolar del centre. 

L'empresa de menjador és l'encarregada de gestionar les demandes dels usuaris que vulguin 

fer ús del servei, la responsable de l'ús correcte de les instal·lacions i d'organitzar i contractar 

els/les monitors/es necessaris per complir amb les ràtios establertes. L'empresa ha d'informar a 

les famílies de la seva normativa d'ús i publicar el menú diari a través de les vies de 

comunicació del centre i a través del WEB de l'escola. 

El preu diari del menjador s'aprova en el darrer Consell Escolar de cada curs, prèvia reunió de 

la Comissió de Menjador amb l'empresa. 

Els/les mestres són les encarregades, de fer arribar cada matí la llista d'alumnes que utilitzaran 

el servei de menjador cada dia. Les famílies podran comprar els tiquets de menjador al/la 

coordinador/a de l'empresa. Els/les mestres i personal PAS li poden comprar a la cuinera. 

 

2. Acollida matinal 
 
L'escola ofereix un servei d'acollida matinal, des de les 7:45 fins les 9:00, organitzat i gestionat 

per l'AMPA. És ella qui contracta l'empresa. Aquest servei i el seu horari pot variar, inclús 

deixar-se d'oferir si no es compleix amb un nombre mínim d'alumnat que ho demani.  

Els preus i l'horari d'aquest servei s'aprova en el darrer Consell Escolar de cada curs. 

 

3. Activitats extraescolars   
 
L'AMPA de l'escola ofereix diverses activitats extraescolars (esportives, plàstiques, musicals, 

lingüístiques,..), i serà l'encarregada d'organitzar-les i de  portar la seva gestió.  Les famílies 

poden fer ús de les diverses activitats des de les 17:00 a 18:00 h. 
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L’AMPA realitza un sondeig a final de cada curs de les activitats que volen proposar el proper 

curs escolar  i, segons les demandes obtingudes, es concreten les activitats. Només es 

realitzaran aquelles activitats que arribin a un mínim d’alumnes establert. 

El Consell Escolar ha d'estar informat de les activitats realitzades. 

 

4. Altres activitats  
 
L'escola ofereix, segons el curs, altres activitats que poden venir des de : 

 - Pla Català d'Esports i SAE 

 - Pla Educatiu d'Entorn (Tallers d'Estudi Assistit, classes d'àrab,..) 

 - Programes i associacions que l'escola es pugui acollir per realitzar diferents tallers de 

 reforç escolar. 

 

5. Ús del centre escolar  
 
L'escola promou el servei de l'ús social de l'edifici i de les seves instal·lacions fora de l'horari 

escolar, seguint les instruccions del Departament d'Educació al respecte.  

La comunitat educativa (mestres, mares i pares, AMPA), i altres entitats esportives i culturals, 

sense ànim de lucre, poden sol·licitar aquest servei per escrit a l'Ajuntament. Aquest,  

prèviament a la realització de l’activitat, notifica a la direcció del centre la sol·licitud rebuda, i 

aquesta informa al Consell Escolar. Correspon al Director/a o Directora autoritzar l’ús social de 

les instal·lacions de l'escola fora de l’horari escolar, així com revocar-ne l’autorització quan no 

es respectin les condicions en què va ser atorgada o no se n’apreciï l’ús social. 

L'ús social concedit  no ha d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries dels centres 

dins l’horari escolar. L’ajuntament adoptarà les mesures oportunes en matèria de vigilància, 

manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, respon que els equipaments i 

materials del centre eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte 

estat d’ús i garanteix que, si l’activitat comporta despeses per al centre, qui utilitzi les 

instal·lacions del centre l’ha de compensar per les despeses ocasionades. 
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J.- DIFUSIÓ i VIGÈNCIA DE LES NOFC  
 
Les NOFC es difondran a tots els membres de la comunitat educativa a través dels seus 

representants en el Consell Escolar i a través d'altres via de comunicació del centre. 

Correspon al consell escolar aprovar les NOFC i les seves modificacions que poden proposar-

se a través dels òrgans de govern, els òrgans de coordinació i l'AMPA. 

Cada vegada que es faci una revisió es realitzarà una diligència per fer constar la data 

d'aprovació que signarà el/la director/a i el/la secretària del centre. Aquesta serà la validesa de 

la darrera aprovació. 

 

K.- ANNEXOS I PROTOCOLS ESCOLA  


