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1. INTRODUCCIÓ I NORMATIVA 
 

 

1.1. INTRODUCCIÓ 
 
Cal entendre el document de les  Normes d’Organització i Funcionament del Centre com una eina que 

ha de servir per a 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 i 

considerant els drets i deures  de tots els membres integrants de la comunitat educativa i el bon 

funcionament del centre. 

 

El document de les NOF estructura normes tècniques, funcionals, pedagògiques i administratives per a 

portar a terme el procés educatiu i disposa de mecanismes adequats per a la seva difusió, el seu 

coneixement, avaluació i modificació per adaptar-lo a les noves necessitats del centre i poder millorar, 

així, aquells aspectes que es considerin convenients. Per tant, tindrà sempre en aquest sentit, un 

caràcter de permanent actualització i millora segons els mecanismes establerts. 

 

Es fonamenta en el Projecte Educatiu de Centre. 

 

La seva aplicació afecta a tots els integrants de la comunitat educativa de l’escola El Roure i s’ haurà de 

revisar i avaluar entre tots, sempre amb un esperit d’entesa i de recerca de solucions. 

 

 
 

1.2. NORMATIVA REGULADORA 
 
- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. 

- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009). 

- Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010). 

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

directiu professional docent (DOGC núm. 5753, de 11.11.2010). 

-Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció 

dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent: articles 1 (procés de selecció 

de directors), 2 (habilitacions i acreditacions directors) i 3 (procés selecció 2019). 

-Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió 

dels llocs de treball docents (DOGC núm.6591, de 27.3.2014). 

-Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària (DOGC Núm. 

6900 - 26.6.2015). 

-Resolucions  que aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres. 
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1.3. FONS DOCUMENTAL  
 
La proposta de les NOFC que es presenta a la comunitat educativa de l’escola El Roure s’ha realitzat 

prenent com a base els documents i bibliografia que citem tot seguit: 

 

 Antoni Lapeña Riu. Les normes d’organització i funcionament dels centres educatius. Guia 

pràctica per a l’elaboració de les NOF dels centres docents. Pagès editors. 2012 

 Normativa vigent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 

especialment en els Documents d'organització i gestió del centre. 

 Recull de normes escrites i no escrites que hi ha en el Centre. 

 

 
 

1.4. PREVISIONS DEL PEC 

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

 L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica de l’escola i la definició dels seus objectius. 

 L'assoliment dels objectius didàctics i pedagògics dels ensenyaments que s'hi imparteixen i la 

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

 La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i l'exercici dels drets i 

deures dels membres que la componen. 

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

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

 

El PEC és un document escolar a llarg termini. 

 

Els projectes de direcció han de concretar, per a quatre anys, les prioritat que es tindran en aquest 

període, i el Consell Escolar n’ha de ser informat. Les programacions generals anuals han de concretar 

per a un any, les prioritats que s’han marcat en el projecte de direcció. El Consell Escolar ha d’aprovar 

les concrecions del PEC que es fan anualment a la programació general i cada quatre anys en la 

renovació de mandat de la direcció. 

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

per la direcció amb la col·laboració del claustre i aprovats pel Consell Escolar. 

 

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

sempre que la comunitat educativa a través del Consell Escolar o la direcció, ho considerin oportú. El 

Consell Escolar ha d’aprovar cada modificació total o parcial que es faci del PEC. 
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2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN 
 

2.1.EQUIP DIRECTIU I ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ  
 

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

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

l’equip directiu la gestió del projecte de direcció.  

L’Equip Directiu del centre està format pel director o directora, que el presideix, el o la cap d’estudis, 

el secretari o secretària i els òrgans unipersonals de direcció addicionals.  

Les seves funcions són, prioritàriament, les següents: 

 Elaborar la Programació General Anual de Centre, en el marc del PEC, amb l’aprovació del 
Claustre de professors.  

 Rebre propostes del Claustre de professors sobre l’organització i la Programació General Anual 
del Centre i per al desenvolupament de les activitats complementàries i extraescolars.  

 Elaborar la Memòria Anual del Centre.  

 Elaborar les Normes d’Organització i Funcionament del Centre.  

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

 Planificar les reunions dels òrgans col·legiats de l’escola ( Consell Escolar i Claustre). 

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

 Analitzar i valorar el funcionament general del centre i elaborar un informe que s’inclourà a la 
memòria anual.  

 Coordinar i planificar la relació amb les institucions del Municipi i altres.  

 Atendre visites relacionades amb el funcionament del centre.  

 Confeccionar els horaris del professorat per a cada curs.  

 Dinamitzar i coordinar la distribució dels recursos humans i disponibles per cobrir segons les 
necessitats que sorgeixin en el centre.  

 Afavorir la participació de la Comunitat Educativa, implicant tots els sectors en la tasca 
educativa del centre.  

 Promoure Projectes d’Innovació Educativa.  

 Tenir cura de la Gestió Econòmica del Centre. 

 Controlar, juntament amb el Consell Escolar i l’Empresa de Serveis, l’aplicació del Pla de 

Funcionament de Menjador , analitzar problemes que se’n derivin i buscar solucions.  

L’equip directiu del centre es reunirà setmanalment de forma ordinària dins de l’horari lectiu per 

coordinar-se i poder dur a terme la seva feina. 

Durant l’horari lectiu del centre (inclòs el temps de SEP a la tarda), hi haurà sempre un membre de 

l’Equip Directiu al recinte escolar. 
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Projecte de direcció i Exercici de la direcció del centre 
 
El director o directora dels centres públics representa en el centre l’administració que n’és titular i li 

corresponen les funcions que li atribueixen la Llei d’Educació i la resta de l’ordenament jurídic.  

El projecte de direcció ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període del 

mandat i precisa els indicadors que han de servir de referència per a la seva avaluació d’acord amb els 

indicadors de progrés establerts en el projecte educatiu. Així mateix, quan escaigui, el projecte de 

direcció conté les propostes i elements necessaris per a la revisió del projecte educatiu. En qualsevol 

cas, la modificació del projecte educatiu ha de seguir el procediment establert per a la seva aprovació. 

El projecte de direcció vigent orienta i vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i 

col·legiats del centre en el període de mandat de la direcció corresponent.  

El director o directora pot delegar en els membres de l’equip directiu les següents funcions:  

 Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el 

projecte educatiu i garantir-ne el compliment.  

 Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

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

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

 Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre . 

 Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o secretària 

del centre. 

 Els centres públics, en exercici de llur autonomia, poden constituir un consell de direcció, 

integrat per membres del claustre del professorat d’entre els que tenen assignades o 

delegades tasques de direcció o de coordinació.  

 Correspon al director/a nomenar i fer cessar els membres de l’equip directiu i del consell de 

direcció. També li correspon l’assignació o la delegació de funcions a altres membres del 

claustre i la revocació d’aquestes funcions.  

 El director o directora respon del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels 

objectius del projecte educatiu, d’acord amb el projecte de direcció, i ret comptes davant del 

consell escolar i l’Administració educativa. L’Administració educativa avalua l’acció directiva i 

el funcionament del centre.  

 
 

Funcions generals i específiques del/de la Director/a 
 
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia de Centres, en el seu article 31 estableix que les 

funcions generals del director/a són les següents:  

 Formular, quan escaigui, la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i 

adaptacions corresponents, posar el projecte educatiu a disposició de l’Administració 

educativa i impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i, 
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eventualment, la dels acords de coresponsabilitat.  

 Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió.  

 Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre i 

dirigir-ne l’aplicació, establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte 

educatiu i impulsar i adoptar mesures per millorar l’estructura organitzativa del centre. 

 Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de 

llocs de treball del centre i les modificacions successives, així com la definició de requisits o 

perfils propis d’alguns llocs de treball.  

 Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre, dirigir l’aplicació de la programació 

general anual i vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum 

coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.  

 Gestionar el centre, d’acord amb l’article 99.1 de Llei d’educació : gestió del professorat, 

personal d’atenció educativa i personal PAS, l’adquisició i la contractació de béns i serveis, la 

distribució i l’ús dels recursos econòmics del centre i l’obtenció, o l’acceptació, si escau, de 

recursos econòmics i materials addicionals.  

 Ser responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre, tot exercint- ne 

la direcció pedagògica i fer de cap de tot el personal. 

 La selecció del director/a es porta a terme pel procediment de concurs, en què participen la 

comunitat escolar i l’Administració educativa. 

 El director/a té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de lideratge de la 

comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen en el marc de 

l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat.  

 

La Llei 12/2009 de 10 de juliol, de la Llei d’Educació, en el seu article 142 estableix que les funcions 

específiques del director/a d’un centre públic són:  

Funcions de representació:  

 Representar el centre.  

 Exercir la representació de l’Administració educativa del centre.  

 Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre. 

 Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i vehicular al 

centre els objectius i les prioritats de l’Administració.  

 

 

Funcions de direcció i lideratge pedagògics:  

 Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 
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corresponents.  

 Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el 

projecte educatiu i garantir-ne el compliment.  

 Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

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

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

 Garantir que el català sigui la llengua vehicular d’educació, administrativa i de comunicació en 

les activitats del centre, d’acord amb el que disposen el títol II i el projecte lingüístic del centre.  

 Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu. 

 Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de 

llocs de treball del centre i les modificacions successives. 

 Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència l’article 124.1 

(Procediment de provisió especial de llocs singulars ) i presentar les propostes a què fa 

referència l’article 115 ( Llocs de treball docents específics i llocs de treball docents d’especial 

responsabilitat ).  

 Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la programació 

general anual de centre. 

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

eventualment, dels acords de coresponsabilitat 

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

destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent a l’aula.  

 

Funcions amb relació a la Comunitat Escolar:  

 Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre. 

 Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries 

corresponents.  

 Assegurar la participació del consell escolar. 

 Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, si s’escau, amb les 

associacions d’alumnes. 

 

Funcions d’ Organització i Funcionament del Centre  

 Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre i 
dirigir-ne l’aplicació.  

 Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte 
educatiu.  
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 Informar el consell escolar del centre i el claustre de professorat del nomenament i cessament 
de tutors i tutores.  

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

 Visar certificacions. 

 Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o secretària 
del centre. 

 Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat. 

 Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i actuar com a 

òrgan de contractació. 

 Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleixi les seves funcions, la qual 

cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula.  

 

 Funcions del / de la Cap d’Estudi 

El o la cap d’estudis és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al del 

mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim, per un curs sencer.  

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia de Centres, en el seu article 32 estableix que les 

funcions del o la cap d’estudis són les següents:  

 Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el 

projecte educatiu i garantir-ne el compliment.  

 Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

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

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

 Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre.  

 Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o secretària 
del centre.  

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

 Coordinar l’elaboració i actualització del Currículum i vetllar per l’elaboració dels PI.  

 Fer el seguiment i dinamització de les comissions d’avaluació.  

 Coordinar la realització de les reunions d’avaluació.  

 Programar les reunions interprofessionals.  

 Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i de reciclatge del 

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

 Coordinar les activitats escolars complementàries i dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i 

la distribució dels grups, de les aules, i altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat 

acadèmica, escoltat el Claustre.  

 Vetllar per la coherència i adequació en la selecció dels llibres, del material didàctic i 
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complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixen a l’escola.  

 Assistir a les reunions periòdiques de Caps d’Estudis per tal de posar en comú i intercanviar i 

compartir estratègies metodològiques i coordinar accions conjuntes.  

 Coordinar els casos d’alumnat amb risc social a partir de les reunions periòdiques amb els 

Serveis Socials del municipi.  

 Presidir les reunions de comissió pedagògica.  

 Qualsevol altra funció que li encarregui la direcció, preferentment en els àmbits curricular, 

d’organització, coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats 

del centre i d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i 

s’incorpori a les normes d’organització i funcionament de centre.  

 

   Funcions del / de la Secretari/a 

El secretari o la secretària és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al del 

mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim, per un curs sencer.  

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia de Centres, en el seu article 33 estableix que les 

funcions del secretari o la secretària són les següents:  

 Correspon al secretari o a la secretària l’exercici de les funcions que li delegui la direcció 

d’entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la 

direcció, preferentment en l’àmbit de la gestió econòmica, documental, dels recursos 

materials i de la conservació i manteniment de les instal·lacions, d’acord amb el que prevegi el 

projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del centre.  

 Correspon també al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la 

secretaria del claustre i del consell escolar del centre, i d’aquells altres òrgans col·legiats en 

què les normes d’organització i funcionament del centre així ho estableixin.  

 Portar al dia les qüestions de comptabilitat de l’escola.  

 Custodiar l’inventari general i específic de l’escola.  

 Complimentar, posar al dia i ordenar els expedients dels alumnes i els llibres d’escolaritat.  

 Control de comandes del material general de l’escola i coordinació i control de les despeses 

per a material específic dels cicles.  

 Aixecar actes de les reunions de claustre, d’avaluació, psicopedagògiques i als consells 

escolars.  

 Estendre certificacions i documents oficials.  

 Qualsevol altra funció que li encarregui la direcció, preferentment en l’àmbit de la gestió 

econòmica, documental, dels recursos materials i de la conservació i manteniment de les 

instal·lacions, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes 

d’organització i funcionament de centre.  
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 Correspon també al secretari o la secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la 

secretaria del claustre i del consell escolar del centre, i d’aquells altres òrgans col·legiats en 

què les normes d’organització i funcionament del centre així ho estableixin.  

 

 

2.2. ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN 

 

2.2.1. El Consell Escolar 

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació de la Comunitat Escolar en el govern de les 

escoles d’ Educació Infantil i Primària i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les 

seves activitats.  

Composició  

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia de Centres, en el seu article 45 estableix la composició 

del Consell Escolar. A l’escola El Roure el constitueixen: 

 La Directora, que el presideix. 

 La cap d’estudis. 

 La secretària del centre. 

 Un membre representant de l’Ajuntament de Sant Fost i nomenat per aquest.  

 Cinc  membres del sector Mestres, escollits en Claustre. 

 Quatre  membres del sector Pares i Mares dels alumnes. 

 Un membre del sector de l’Associació de Pares i Mares. 

 Un membre del sector PAS ( Personal d’ Administració i Serveis ).  

 

Funcions  

La Llei 12/2009 de 10 de juliol, de la Llei d’Educació, en el seu article 148 estableix que les funcions del 

Consell Escolar d’un centre públic són:  

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

cinquenes parts dels membres.  

 Aprovar la programació general anual de centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 

resultats.  

 Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració 
del centre amb entitats o institucions.  

 Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents  
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 Aprovar la carta de compromís educatiu. 

 Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.   

 Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.  

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

 Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats 
extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.  

 Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer 
l’evolució del rendiment escolar.  

 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.  

 
 
Reunions  

 El Consell Escolar del Centre es reunirà perceptivament una vegada al trimestre i sempre que 

el convoqui el/la seu/seva president/a o ho sol·liciti al menys un terç dels seus membres.  

 La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries seran trameses pel/la directora/a, 

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

preceptivament una reunió a principi de curs i una altra a final de curs.  

 Les decisions del consell es prenen normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, la 

decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents. En cas d’empat, el/la 

President/a del Consell té el vot de qualitat. 

 El Consell Escolar del centre es podrà reunir en tot moment, si s’escau, sempre i quan totes les 

persones membres hi estiguin d’acord. En aquest cas, les persones membres es podran reunir 

en qualsevol de les seves subcomissions: permanent, econòmica, convivència...  

 Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del 

centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre de la 

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

per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent.  

 
Comissions de treball  

Les comissions del Consell Escolar de l’escola El Roure són: 

 Comissió econòmica integrada com a mínim per la directora, la secretària i un pare o mare. 

Aquesta comissió supervisa la gestió econòmica del centre. 

 Comissió de convivència integrada com a mínim per la directora, un representant dels 

mestres, un pare o mare i un altre membre de l’equip directiu. Aquesta comissió té com a 

finalitat garantir una aplicació correcta del Decret 279/2006 així com col·laborar en la 

planificació de mesures preventives i en la mediació escolar, si s’escau. 
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 Comissió de menjador integrada com a mínim per la directora, un representant dels mestres, 

un pare o mare i un representant de l’AFA . Aquesta comissió té com a finalitat fer el 

seguiment de les activitats de l’espai del migdia, revisió i suggeriment dels menús.  

 Comissió permanent integrada com a mínim per l’equip directiu, un representant del sector de 

pares i mares, el representant PAS, el representant de l’Ajuntament i un representant dels 

mestres. Aquesta comissió té com a finalitat abordar els temes d’urgència del Consell i en tot 

cas informar al consell escolar del acords presos. 

 

El Consell Escolar pot autoritzar que s’incorporin d’altres persones membres de la comunitat educativa 

a una comissió quan sigui d’interès per als objectius de la comissió.  

 
Renovació dels membres del Consell Escolar 
 
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia de Centres, en el seu article 28 estableix que:  

 Les persones membres del Consell Escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són 

per un període de quatre anys.  

 Els Consells Escolars es renoven per meitats de les persones representants electes de cada 

sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El Consell Escolar renovat s’ha de 

constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre. Les eleccions per a la 

constitució o renovació de les persones membres del Consell Escolar les convoca el director o 

directora del centre públic dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el 

Departament d’Educació.  

 Si es produeix una vacant en el Consell Escolar, aquesta s’ha d’ocupar pel procediment 

establert a les normes d’organització i funcionament del centre. Si aquestes no ho preveuen, la 

vacant s’ha d’ocupar per la següent candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre 

que mantingui els requisits que la van fer ser elegible com a representant. Si no hi ha més 

candidats o candidates per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir fins a la propera renovació 

del consell escolar. La nova persona membre s’ha de nomenar pel temps que restava del 

mandat a la persona representant que ha causat la vacant.  

 La condició de membre del ConsellEescolar es perd quan es cessa en el càrrec que comporta 

ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan 

que l’ha de designar en revoca la designació.  

 Els processos electius es desenvolupen en el centre d’acord amb les normes que publica el 

Departament d’Educació. En tot cas, s’ha de garantir la publicitat dels respectius censos 

electorals i de les diverses candidatures, determinar la composició de les meses, que seran 

presidides pel director o directora, o persona de l’equip directiu en qui delegui, i s’ha d’establir 

un període no inferior a deu dies entre la convocatòria de les eleccions d’un sector i el dia de 

les votacions.  

 

2.2.2. El Claustre 
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El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia de Centres, en el seu article 29 i 48 estableix que el 
Claustre:  

 És l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’acció educativa del 
centre.  

 El claustre és presidit pel director o directora i està integrat per tot el professorat del centre.  

 Les normes d’organització i funcionament del centre concreten la participació d’altres 

professionals d’atenció educativa, que s’ha d’ajustar al que estableixen, respectivament per als 

centres públics i privats concertats, els articles 146.3 i 151.2 de la Llei d’educació.  

 La intervenció del claustre en la formulació de les normes d’organització i funcionament 

s’entén sense perjudici de la seva competència per adoptar les decisions sobre els temes de 

caràcter educatiu que li corresponen.  

 Totes les persones membres del claustre del professorat, amb independència de la situació 

administrativa, són electores i elegibles com a representants del professorat al consell escolar 

del centre, amb l’única excepció del professorat substitut, que no és elegible.  

 Les normes d’organització i funcionament del centre poden establir comissions de treball en el 

si del claustre del professorat per a l’estudi de temes específics, i determinar-ne l’àmbit 

d’actuació i les funcions que se’ls encomana per tal que formulin aportacions i propostes al 

claustre.  

 

Funcions 

La Llei 12/2009 de 10 de juliol, de la Llei d’Educació, en el seu article 146 estableix que les funcions 
d’un claustre d’un centre públic són:  

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

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

director o directora.  

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

 Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.  

 Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.  

 Elegir els representants del professorat en el consell escolar.  

 Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la 

programació general anual de centre.  

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

l’ordenament vigent.  

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

formació del professorat del centre.  

 Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació dels alumnes i del centre en general.  

 Aportar a l’equip directiu criteris pedagògics sobre la distribució horària del pla d’estudis del 
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centre, la utilització racional de l’espai escolar comú i d’equipament didàctic en general. 

 Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats.  

 Elaborar i aprovar la programació general anual de centre, la memòria anual del centre, el 

projecte educatiu del centre, el currículum, el pla d’acció tutorial, ... i tots els documents que 

vénen marcats per la normativa.  

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

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

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

establertes. 

 

Reunions  

Es convocarà un claustre a l’inici i al final de cada curs escolar, i quan sigui necessari. Les reunions de 

claustre les convoca el/la director/a i el/la secretari/a és l’encarregat d’estendre’n l’acta. L’assistència 

al claustre és obligatòria. Els claustres seran convocats amb dos dies d’antelació, a excepció dels 

claustres extraordinaris. Es pot convocar un claustre sempre que ho sol·liciti un terç dels seus 

membres.  

 

2.3. ÒRGANS DE COORDINACIÓ 

El  Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia de Centres, en el seu article 40 estableix que: La 

coordinació del personal docent d’un centre públic s’ha d’orientar, en el marc del projecte educatiu, a 

les a les finalitats següents: 

 Assolir els objectius educatius dels ensenyaments que s’hi imparteixin i adequar-los a les 

necessitats de l’entorn i context sociocultural.  

 Millorar l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de l’alumnat o Investigar i 

innovar en el marc del pla de formació del centre, i contribuir en la formació permanent del 

personal docent.  

 Aquelles altres que estableixin les normes d’organització i funcionament del centre o els 

atribueixi la direcció del centre o el Departament d’Educació.  

L’estructura i funcions de què es doten, en els centres, els òrgans de coordinació docent estan al servei 

de l’assoliment, segons criteris d’eficiència i eficàcia, dels objectius definits en el projecte educatiu i 

quantificats en els seus indicadors de progrés.  

 

2.3.1. L’equip de coordinació pedagògica 

L’equip de coordinació pedagògica es constitueix amb la finalitat de coordinar, bàsicament, l’acció 

educativa  tant a efectes organitzatius com didàctics. 
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 Composició i competències 

Els components de l’equip són els següents: 

- Cap d’Estudis 

-  Coordinadors/es de cicles 

- Directora i/o secretària (en funció de la temàtica a tractar i si és necessari) 

 

Les competències de l’equip de coordinació pedagògica són les següents: 

 Rebre i estudiar la informació rebuda de l’equip directiu. 

 Recollir i estudiar les diferents propostes del claustre. 

 Fomentar treballs i projectes que facilitin un tractament interdisciplinari dels continguts 

curriculars. 

 Assessorar a l’equip directiu en la presa de decisions. 

 Elaborar propostes i models per la realització de l’avaluació Interna. 

 Valorar i treballar els resultats de les proves internes i externes. 

 Prendre decisions sobre el contingut i la distribució del suport educatiu individual i en grup. 

 Qualsevol altra que li sigui encomanada pel claustre i/o l’equip directiu cregui convenient. 

 

 Funcionament 
 

 Es reunirà setmanalment  durant 1 hora/1/2h  aproximadament. 

 Els acords presos seran transmesos pels coordinadors als mestres que integren els cicles. 

 
 
 

2.3.2. El/la coordinador/a de cicle 

 
Els coordinadors/es  de cicle vetllen per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de 

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

d’estudis. 

Els òrgans unipersonals de coordinació els nomena el director del centre, tenint en compte la seva 

experiència al centre i predisposició personal. 

A l’escola El Roure hi una una coordinadora d’educació infantil i una d’educació primària. 
 
Les competències del/la coordinador/a són: 

 Fomentar el treball en equip. 

 Ésser el portaveu de l’etapa en les diferents reunions en que assisteixi. 

 Informar dels acords presos en les diferents reunions en que assisteixi. 

 Convocar les reunions periòdiques de l’equip de cicle o etapa. 

 Vetllar per tal que s’aixequi l’acta d’aquestes reunions. 

 Establir i fomentar lligams de coordinació amb els altres cicles o etapes. 

 Vetllar pel compliment de les reunions fixades amb el/la cap d’estudis en 

començar el curs escolar. 

 Treballar conjuntament amb la cap d’estudis sobre temes pedagògics, de funcionament... 
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2.3.3. EL/la coordinador/a de riscos laborals 

 
Correspon a la coordinació de la prevenció de riscos laborals promoure i coordinar les actuacions en 

matèria de salut i seguretat en el centre i, per tant:  

 Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar 

l’interès i la cooperació dels treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les 

orientacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del 

centre.  

 Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i també en la 

implantació, la planificació i la realització dels simulacres.  

 Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla 

d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i la funcionalitat.  

 Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les persones, els 

telèfons i l’estructura.  

 Revisar periòdicament les farmacioles. 

 Informar als mestres quant a la importància del manteniment de la farmaciola.  

 Donar suport a la direcció del centre per formalitzar i trametre als serveis territorials el model 

"Full de notificació d'accident, incident laboral o malaltia professional”.  

 Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació 

dels accidents que es produeixin en el centre.  

 Elaborar informes d’incidents i accidents laborals i trametre’ls als SSTT.  

 Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’avaluació i el 

control dels riscos generals i específics del centre.  

 Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en matèria de 

prevenció de riscos laborals.  

 Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins el currículum de l’alumnat 

dels continguts de prevenció de riscos.  

 Fer el buidatge de les mútues de tot el personal del centre ( docent i no docent )  

 

 

 

2.3.4. El/la coordinador/a TAC 

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ofereixen múltiples recursos per a l’acció 

didàctica i per a l’aprenentatge de l’alumnat, i esdevenen un element de motivació de dinamització , 
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d’adquisició de les competències bàsiques i, en especial, de la competència digital, i de canvi i millora 

en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge, és a dir, tecnologies per a l’aprenentatge i el 

coneixement (TAC).  

La coordinació TAC del centre té les següents funcions en relació amb les tecnologies per a 

l’aprenentatge i el coneixement:  

 Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar el professorat per a la 

seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

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

centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d’assistència tècnica.  

 Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació dels recursos TIC del 

centre.  

 Coordinar la Comissió TAC.   

 Establir, juntament amb la direcció, les prioritats per a la dotació dels recursos tecnològics  

 Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els recursos TIC que li 

pugui assignar el Departament d’Educació.  
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3.ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA  
 

3.1. ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT 
 

Estan determinats els mecanismes que han d’afavorir i facilitar el treball en equip. Cada curs escolar 

distribuïm les hores de treball al centre segons les nostres necessitats.  

 

 

3.1.1.  Els equips de nivells 
El formen les tutores dels dos nivells que formen el cicle, donat que a l’escola només hi ha un grup per 

cada nivell.  

Es reuneixen en horari lectiu i les seva funció principal és la de programar i coordinar tasques 

educatives comunes als dos nivells (sortides, racons, tallers...). 

 

 

3.1.2.  Els equips de cicle 
 
L’escola està organitzada en quatre cicles: Educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.  

Habitualment el cicle d’Educació infantil es reuneix amb la seva coordinadora per tractar els temes 

referents a l’etapa. La resta de cicles s’agrupen formant “L’equip de cicle de Primària i les seves 

reunions són conjuntes, excepte en casos específics (programació de racons, tallers…). 

Cada equip de cicle està format pels tutors i els especialistes que tinguin assignats i es reuneixen una o 

dues vegades a la setmana segons s’especifiqui a la PGA. 

Les seves funcions són: 

 Discutir i fer propostes sobre problemes que afecten al centre . 

 Debatre temes proposats per l’equip directiu o el mateix claustre.  

 Planificar, organitzar i realitzar coordinadament activitats educatives conjuntes. 

 Unificar criteris  que afecten a l’aprenentatge dels alumnes, funcionament dels cicles… 

 Programar verticalment.  

 Experimentar noves formes d’agrupament del professorat i de l’alumnat.  

 Revisar i seleccionar llibres de text i materials complementaris.  

 Valorar els resultats de les avaluacions internes i externes i fer propostes per la PGA. 

 Participar, juntament amb la cap d’estudis o un altre membre de l’equip directiu, en les 

sessions d’avaluació trimestrals (a aquestes sessions poden afegir-se professionals que també 

hagin intervingut en el procés d’ensenyament dels alumnes del centre: logopeda, 

Psicopedagoga de l’EAP...). 

 Afavorir l’intercanvi d’experiències i valoracions entre els membres de l’equip i amb els 

d’altres equips. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola El Roure  

  
  
  

   21 

3.1.3. Les comissions 

 
Les comissions són òrgans auxiliars de la funció docent encarregades  de tasques específiques 

encaminades a donar agilitat i eficàcia al funcionament del centre. Es constitueixen a primers de 

setembre i  cada curs es revisa la seva constitució en funció de la situació del  professorat ( reduccions  

de jornada , per major de 55 anys...). 

Les comissions es reuneixen setmanalment. Tots els membres tenen l’obligació d’assistir a les reunions 

i han d’elaborar la seva PGA i memòria corresponent. 

A l’escola hi ha constituïdes les següents comissions: 

 Comissió TAC 

 Comissió de botigueta 

 Comissió de festes 

 Comissió de biblioteca 

 Comissió de convivència i pati 

 Comissió d’innovació 

 
 

3.2. L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

3.2.1. Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) 

La intervenció educativa es regeix  pel principi d’atenció a la diversitat, base d’una escola inclusiva. Els 

mecanismes que es posaran en pràctica per fer-la efectiva seran organitzatius, curriculars i 

metodològics. Entre aquests mecanismes han de considerar-se les adaptacions curriculars, la 

integració de matèries per àmbits, programes personalitzats, com també el suport en el grup ordinari i 

els desdoblaments dels grups dels alumnes. 

L’alumnat amb necessitats educatives especials que ho requereixi, disposarà d’adaptacions que 

s’aparten dels continguts i dels criteris d’avaluació, amb la finalitat de facilitar-li l’adquisició del 

currículum. Aquestes adaptacions s’efectuaran per aconseguir el màxim desenvolupament de les 

competències bàsiques.  

L’avaluació i la promoció de l’alumnat amb aquestes adaptacions prendran com a referent els 

objectius i criteris d’avaluació fixats en les programacions adaptades. o programacions individuals (PI). 

L’escolarització de l’alumnat amb altes capacitats, podrà comptar tant l’adaptació curricular com la 

flexibilització de la permanència en un curs, un cicle o en tota l’etapa, si s’escau. 

Al centre, aquesta comissió la constitueixen: 

 El director/a 

 La mestra d’educació especial 

 La psicopedagoga de l’EAP que intervé al centre 

 El tutor/a o altres professionals que intervenen amb els alumnes, quan s’escaigui 
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Les reunions es faran una vegada al mes, amb caràcter ordinari, i les seves funcions són: 

 Planificar el conjunt d’actuacions i mesures per atendre la diversitat de necessitats educatives 
dels alumnes del centre i, posteriorment, fer-ne un seguiment.  

 Vetllar per la coordinació de tots els professionals que actuen amb aquests alumnes.  

 Promoure, garantir i supervisar que l’atenció a la diversitat en el centre sigui atesa per 
potenciar les capacitats individuals dels alumnes.  

 Analitzar, revisar, valorar i avaluar el treball quotidià que s’està oferint als alumnes i, 

posteriorment, fer-ne el seguiment.  

 Prioritzar conjuntament les noves exploracions i intervencions de l’EAP a partir de les 

demandes que s’han recollit mitjançant els tutors. 

 
 

3.2.2. Comissió Social 

Correspon a la comissió social del centre la recollida i posada en comú de les demandes d’intervenció 

social i acordar les intervencions a fer. La comissió social ha de realitzar el seguiment i coordinació amb 

els diferents professionals dels serveis socials.  

La comissió es reunirà un cop per trimestre amb caràcter ordinari , i les vegades que sigui necessari, 

tant per l’escola com per serveis socials.  

Els components de la comissió social són els següents: 

 Cap d’estudis o director/a 

 Mestra d’educació especial 

 Representant de l’EAP (si la direcció ho valora com a necessari) 

 Tutor/a de l’alumne, si és necessari 

 
 

3.2.3. Comissions d’avaluació 

Les comissions d’avaluació són presidides per la cap d’estudis i/o per altres membres de l’equip 

directiu.  A més de les mestres del cicle, també hi participen els/les especialistes d’àrea,  la mestra 

d’EE, i si és el cas la representant de l’EAP. 

 
Funcionament 
Les comissions es reuneixen un cop per trimestre en tots els cicles de l’educació primària  i educació 

infantil. 

En les sessions es comentarà, segons un esquema establert per tal de seguir la informació, l’evolució 

del grup-classe i l’evolució individual dels i les alumnes, i es prendran acords per ajudar a la millora 

dels resultats dels alumnes : elaboració de plans individuals, exploració per part de l’EAP per detectar 

possibles anomalies, suport individualitzat i en petit grup, reforç... Els acords quedaran escrits  a les 

actes en un document que cada tutor lliurarà al/a la cap d’estudis. També quedaran recollits a les actes 

corresponents i es farà un seguiment d’aquests fins a la propera avaluació. 
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Les funcions de la comissió d’avaluació són: 

 Analitzar col·lectivament l’evolució dels aprenentatges de cada alumne. 

 Establir, si escauen, mesures d’adequació i reforç. 

 Proposar la modificació d’estratègies i els ajustaments de programació que convinguin per a 

les activitats educatives del cicle. 

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

el cicle. 

 Decidir si els alumnes promocionen de cicle o hi resten un any més, en el cas que no hagin 
assolit completament els objectius del cicle anterior. 

 Explicitar les activitats que convenen en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 
anterior. 

 

3.2.4. El SEP 

El Suport Escolar Personalitzat és un recurs de millora que s'emmarca en el conjunt d'actuacions que el 

Departament d'Educació  impulsa per a l'assoliment de l'èxit escolar de tots els alumnes, amb la 

finalitat de contribuir a donar resposta a les necessitats individuals d'aprenentatge de cada nen i de 

cada nena. 

 

Mitjançant una proposta pedagògica referida a aspectes organitzatius i metodològics s'ofereix un 

suport individual o en petit grup a aquells alumnes que el  necessiten. Aquest reforç ha d'aconseguir 

que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus aprenentatges bàsics i formatius. 

 

És un reforç flexible, temporal i preventiu que vol atendre els diversos ritmes d'aprenentatge dels 

alumnes i que pot ser impartit dins i fora de l’horari escolar. 

 

EL SEP fora de l’horari escolar es porta a terme els dimarts i dimecres de 16.30h a 17.00h i és impartit, 

preferentment pels tutors/es o mestres del propi cicle.  

 

A final de curs es determina en claustre els/les mestres que el realitzaran el curs següent, tot seguint 

una rotació de persones. 

 

El centre disposa d’un document propi que desenvolupa el funcionament d’aquest suport. 
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4.ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS 

 
 
4.1. El professorat 

La participació, la professionalitat i la implicació dels/les professors/es són la base fonamental per al 

bon funcionament dels centres. Ells  són els agents principals del procés educatiu.  

 

4.1.1. Drets dels mestres  

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia de Centres, en el seu article 29 estableix que els 

mestres i professors, en l'exercici de les seves funcions docents, tenen els drets específics següents:  

 Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l'article 104 de la Llei 

d’Educació en el marc del projecte educatiu del centre. 

 Accedir a la promoció professional.  

 Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent.  

 Participar en els òrgans del centre.  

A banda dels drets anteriors, el professorat del centre també tindrà reconeguts tots els drets laborals 

reconeguts com a funcionaris de l’ Administració Pública, així com:  

 Participar activament en la gestió del centre. 

 Assistir a les reunions del Claustre, Cicle, Comissions i Nivells, amb veu i vot. 

 Reunir-se en els espais del Centre, sense que sigui pertorbada l’activitat normal docent. 

 A ser respectats i tenir un tracte just per la resta dels integrants de la comunitat educativa, en 

la seva integritat i dignitat tant física com humana. I ser respectat en l’exercici correcte de la 

seva professió. 

 A disposar de totes les instal·lacions del centre, fent-se’n responsable del bon ús i conservació. 

 A utilitzar tots els aparells i recursos didàctics que hi hagi al centre. 

 Convocar per iniciativa pròpia als pares o tutors d’algun/a alumne/a o de tota la classe per 

tractar assumptes relacionats amb l’educació, prèvia comunicació amb l’equip directiu, si es 

tracta d’una reunió amb tota la classe. 

 Aplicar mesures correctives quan les circumstàncies ho requereixin. En el cas de què la falta 

fos considerada greu, s’hauran de prendre les mesures oportunes en el Consell Escolar que 

s’haurà de reunir a l’efecte.  

 Presentar-se com a candidats als diferents òrgans de govern. 

 Presentar propostes o peticions segons les seves opinions, sense haver de patir cap mena de 

conseqüència. 
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 Els professors, dintre del respecte a les lleis, tenen garantida la llibertat d’ensenyament, 

sempre i quan respectin les línies generals de l’escola, reflectides en el PEC. 

 Ser assistits i protegits per la Generalitat davant qualsevol amenaça, ultratge, injúria, calúmnia, 

difamació  i, en general, davant qualsevol atemptat contra la seva persona, els seus béns, per 

raó de l’exercici de les funcions assignades. 

 Romandre en el lloc de treball, sempre que les necessitats del servei ho permetin. Si haguessin 

de prestar servei en una altra localitat, tindran dret a les indemnitzacions reglamentàries.  

 Ser distribuïts d’acord amb el lloc de treball que ocupen i el grau personal que els correspon i 

quedar acollits al règim general de la Seguretat Social. 

 Optar a les possibilitats de carrera administrativa i de promoció interna que els ofereix la llei 

de la Funció Pública, sempre que es compleixin els requisits que s’exigeixen.  

 Participar en la millora de l’Administració de la Generalitat mitjançant un sistema d’iniciatives i 

suggeriments que s’haurà  de reglamentar amb caràcter general. 

 Beneficiar-se de l’assistència sanitària i l’acció social, ells mateixos i els seus familiars.  

 Tothom hauria de tenir dret a treballar en equip i a formar-se pedagògicament.  

4.1.2. Deures dels mestres  

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia de Centres, en el seu article 29 estableix que els 

mestres i professors, en l'exercici de les seves funcions docents, tenen els deures específics 

següents:  

 Exercir la funció docent d'acord amb els principis, els valors, els objectius i els continguts del 

projecte educatiu.  

 Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, tolerància, 

participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d'una societat 

democràtica.  

 Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries per a la 

millora contínua de la pràctica docent.  

 Acatar les decisions acordades pel Consell Escolar, l’Equip Directiu, Claustre i Cicles.  

 Vetllar pel compliment de la línia general d’escola i de les normes de funcionament i 

organització del centre.  

 Assistir amb puntualitat a les classes, reunions de Claustre, Cicle, Comissions, Nivell, així com 

les substitucions de mestres. Complir l’horari amb puntualitat i diligència.  

 Treballar i preparar el treball escolar per poder fer possible una bona feina a la classe.  

  Realitzar les funcions per les que hagi resultat elegit.  ustificar les absències i, si és possible, 

preveure-les amb antelació   cal deixar feina als alumnes. Les possibles absències o 

substitucions queden contemplades a l’apartat de substitucions.  

 Fer la vigilància del pati, passadissos i llocs comuns, sense deixar alumnes a la classe quan el 

professor no hi és present.  

 Mantenir amb els pares un clima de col·laboració, realitzant periòdicament reunions i 

entrevistes. Preceptivament, es realitzarà una reunió de pares a principi de curs.  
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 Desenvolupar una avaluació contínua dels alumnes i informar periòdicament als pares i als 

propis alumnes dels seus resultats.  

 Comunicar als pares l’horari de visites. Realitzar, almenys, una entrevista al llarg del curs. 

 Autoavaluar la seva pròpia activitat i acceptar les observacions que puguin fer-li els òrgans 

directius de l’escola.  

  Conèixer el medi social en què es mouen els alumnes.  

 Controlar l’assistència, puntualitat i comportament dels alumnes. De qualsevol anomalia, cal 

informar-ne a Direcció.  

 Crear en la classe un clima que afavoreixi la llibertat i participació dels alumnes.  

 Saber escoltar, comprendre i ajudar l’alumne.  

 Respectar el ritme maduratiu i la personalitat dels alumnes. 

 Respectar els companys de professió, així com a tots els treballadors del Centre.  

4.1.3. Funcions dels mestres  

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia de Centres, en el seu article 104 estableix que els 

mestres i professors, en l'exercici de les seves funcions docents, tenen, entre altres, les funcions 

següents:  

 Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els mòduls que 

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

l’atribució docent.  

 Avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes.  

 Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l’orientació global del seu aprenentatge.  

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

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

 Informar periòdicament les famílies sobre el procés d'aprenentatge i cooperar-hi en el procés 

educatiu.  

 Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin encomanades.  

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

 Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels processos 

d'ensenyament.  

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

escolar, si són programades pels centres i són incloses en la seva jornada laboral.  

 Utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i 

dominar.  

4.1.4. Assist ncia i  ornada la oral  

Els professors estan obligats a complir l’horari de classes i les altres activitats d’horari fix, estan 

obligats també a assistir als claustres, a les reunions de coordinació i a les derivades de la seva condició 

de tutor o el càrrec que ocupin. Són també  obligades les altres reunions, degudament convocades pel 

Director/a.  
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Les faltes d’assistència són justificades quan hi ha llicència o permís concedits. Les llicències es 

concedeixen per les causes següents: matrimoni, malaltia, embaràs, funcions sindicals, estudis o 

assumptes propis. Els permisos seran concedits per la direcció. Quan es produeixi una manca 

d’assistència o de puntualitat i no es justifiqui, el director ho comunicarà immediatament a 

l’interessat.  

Les faltes d’assistència es faran constar en l’aplicació, seran visibles per l’interessat en el seu portal 

ATRI i seran enviades per la direcció als Serveis Territorials. 

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

Generalitat, horari que actualment és de 37 hores i 30 minuts.  

La distribució setmanal d’aquestes hores vindrà determinada per les instruccions d’inici de curs i serà 

la següent:  

- 24 hores de docència ( aula, suport, atenció a la diversitat, esbarjo, substitucions) 

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

de formació, coordinació amb altres centres, ... ) 

- 7 hores i 30 minuts d’activitats relacionades amb la docència que vindran determinades a la 

Programació Anual General de Centre ( PGA )  

4.1.5. Adscripció al grup  

 La participació, la professionalitat i la implicació dels/les professors/es són la base fonamental 

per al bon funcionament dels centres. Ells  són els agents principals del procés educatiu.  

 Tot el professorat que forma part del claustre pot exercir les funcions de mestre/a tutor/a 

quan correspongui. El/la directora/a nomena els/les mestres tutors, escoltats els membres del 

claustre (desiderata personal). 

  El/la directora/a assignarà el professorat als diferents cicles, cursos i àrees de la forma més 

convenient per a l’ensenyament, tenint en compte l’especialitat del lloc de treball al qual 

estigui adscrit cada mestre i les especialitats que tingui reconegudes, en el marc general de les 

necessitats del centre i del seu projecte educatiu. Es valorarà, també, l’experiència en els 

diferents cicles, la formació i la voluntària disposició a una determinada adscripció.  

 La direcció a l'hora d'organitzar un cicle també té en compte variables com el nombre de 

mestres per cicle, l'organització del SEP, els suports i desdoblaments.  

 Es procurarà que, al llarg de tot el cicle, cada promoció d’alumnes tingui el/la mateix/a tutor/a 

llevat de consideracions pedagògiques que no ho aconsellin, o per canvi de personal.  

 Tant a l’educació infantil com a la primària, el/la mateix/a tutor/a romandrà dos cursos, com a 

màxim, amb el grup i es farà un canvi el tercer. Només en casos excepcionals, i per necessitats 

del centre,  l’equip directiu valorarà el seguiment del/de la mestre/a un curs més amb el grup. 
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La funció docent s’ha d’exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica, de coherència amb 

el projecte educatiu del centre i de respecte al caràcter propi del centre i ha d’incorporar els valors 

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

treball en equip.  

 
4.1.6. L’Acollida del professorat nou 
 
A l’escola tenim un document que recull el procediment d’acolliment als mestres nous i substituts. En 

ell s’inclouen una sèrie d’informacions sobre les característiques i trets diferencials de la nostra escola, 

l’organització i el funcionament, així com una referència breu a la història del centre.  També es 

detallen indicacions sobre la pràctica diària a l’escola, les relacions i treball amb els alumnes, mestres i 

famílies. En definitiva recull, de manera resumida, molts aspectes tractats en el present document.  

Donades les característiques de la informació considerem que no és pertinent que tingui  consideració 

de document públic a disposició de tots els membres de la comunitat escolar, sinó que la seva 

distribució es restringeixi a les persones a les que va dirigit i a la resta de mestres. 

 

Perquè consti, els/les  mestres nouvinguts/des seran rebuts/des per l’equip directiu i presentats al 

claustre. Seguidament es fa una reunió informativa per comunicar-los les normes generals de 

funcionament, se’ls ensenyen les instal·lacions i són adjudicats al cicle corresponent per a què el 

coordinador i la resta de companys/es els aculli. Tanmateix, mantindran una reunió individual amb la 

direcció per tal de recollir les seves sensibilitats, desitjos, experiència... 

 

4.1.7. Funcions del /de la tutor/a 

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia de Centres, en el seu article 38 estableix que:  

 La tutoria i l’orientació de l’alumnat és part de la funció docent. Tot el professorat del claustre 

d’un centre públic ha d’exercir les funcions de tutor o tutora quan correspongui.  

 La tutoria individual és element essencial en la tasca educativa dels centres. Cada alumne o 

alumna té assignat un tutor o tutora, responsable immediat de l’acció tutorial prevista en el 

centre i, com a mínim, de:  

- Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l’evolució educativa dels seus fills i filles, i 

oferir-los assessorament i atenció adequada. 

- Facilitar a pares, mares i tutors/es legals l’exercici del dret i el deure de participar i implicar-se 

en el procés educatiu dels seus fills i filles  

- Vetllar pels processos educatius de l’alumnat i promoure, especialment a l’etapa d’educació 

secundària obligatòria, la implicació  de cada alumne/a en el seu procés educatiu.  

- Dur a terme la informació i l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de 

l’alumnat, tot evitant condicionants lligats al gènere.  

 Cada grup d’alumnes té assignat un tutor o tutora de grup, responsable immediat de  

l’acció tutorial conjunta sobre el grup tal com estigui prevista en el centre i, com a mínim, de 

vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació  en les activitats del centre.  
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4.1.8. L’Acció tutorial 
 

L’acció tutorial és una tasca conjunta que exerceix tot l’equip docent i que està  coordinada pel tutor 

de cada grup. 

 

Per tal de portar-la a terme: 

 

 S’inclou en l’horari de cada tutor/a una dedicació específica: 

 

Tutoria individual 

1 hora lectiva setmanal d’atenció individual dels alumnes als cicles mitjà i superior de primària. El 

tutor/a realitzarà el registre de les entrevistes individualitzades. 

 

Tutoria grupal 

1 hora setmanal amb tot el grup. 

 

Atenció famílies 

1 hora  setmanal. L’atenció és el dijous de 12:30 a 13:30h. 

 

 

 S’estructura en diferents àmbits d’intervenció, cadascun dels quals queda recollit en un seguit 

de documents que cal anar actualitzant. 

 

Àmbit personal 

- Fitxa dades i seguiment de l’alumne. 

- Registre entrevistes famílies. 

- Registre tutories individualitzades. 

 

Àmbit acadèmic 

- Actes sessions avaluació equip docent. 

- Registre general qualificacions. 

- Resultats proves de nivell centre. 

- Resultats d’avaluació externa. 

- Còpia informe avaluació famílies. 

- 6è Documents traspàs institut. 

- Historial acadèmic del grup. 

 

Àmbit organitzatiu 

- Registre assistència. 

- Recull documentació (autoritzacions, justificants, fulls de malalties...) 

- Carta de compromís 

- PGA i Memòria d’aula (recull, valoració i propostes del curs). 
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 Es complementa amb una sessió setmanal de l’àrea Educació en valors socials i cívics en la qual 

es treballen aspectes relacionats amb la convivència, les habilitats socials i el pensament 

reflexiu. Aquesta sessió és impartida per un altre mestre del centre per tal que el tutor pugui 

portar a terme la tutoria individualitzada. 

 

 Es fan accions quotidianes que donen coherència a tota l’acció: rebre els alumnes a l’entrada 

de classe, mantenir al dia les comunicacions a l’agenda, fomentar un clima positiu d’aula: 

ordre, organització, participació..., seguiment del Class Dojo... 

 

 Es porten a terme les sessions de presentació i seguiment de les expectatives i subexpectatives 

del suport conductual positiu. 

 

 S’estableix contacte amb agents externs que intervenen en el procés educatiu de 

               l’alumne, per mitjà de l’EAP i altres professionals: psicòlegs, mestres de reforç,... 

 

 

 
4.2.  L’alumnat   

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

4.2.1. Drets  

La Llei 12/2009 de 10 de juliol, de la Llei d’Educació, en el seu article 21 estableix que els  rets dels 
alumnes són:  

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

 Accedir a la formació permanent.  

 Rebre una educació que estimuli les seves capacitats individuals, en tingui en compte el ritme 
d'aprenentatge i n'incentivi i en valori l'esforç i el rendiment.  

 Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal.  

 Ésser informats dels criteris i els procediments d'avaluació.  

 Ésser educats en la responsabilitat.  

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

 Ésser educats en el discurs audiovisual. 

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

 Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui 
desembocar en situacions de desemparament.  

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

 Gaudir de condicions saludables i d'accessibilitat en l'àmbit educatiu.  
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 Gaudir de protecció social, en l'àmbit educatiu, en els casos d'infortuni familiar o accident.  

 

A banda dels drets anteriors, l’alumnat del centre també tindrà el dret a:  

 Ésser admès al centre segons la normativa de matriculació vigent.  

 No ésser discriminat per raons de llengua, raça, creences o situacions econòmiques o socials.  

 Ésser respectat en la seva dignitat personal i no ser maltractat física ni psíquicament.  

 Poder utilitzar les instal·lacions del centre segons la normativa vigent i les NOFC.  

 Viure en un entorn de solidaritat i de foment del treball en equip. 

 Que es respecti la seva opinió, així com poder expressar-se lliurement amb correcció.  

  Rebre explicacions clares i respostes a les preguntes que de forma raonada formuli. 

  Respectar el dret a la llibertat religiosa. 

 Tots el drets que la normativa vigent els atorgui.  

 

4.2.2. Deures  

La Llei 12/2009 de 10 de juliol, de la Llei d’Educació, en el seu article 22 estableix que els  eures dels 
alumnes són: 

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

- Assistir a classe. 

- Participar en les activitats educatives del centre. 

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

- Respectar els altres alumnes i l'autoritat del professorat.  

 

 Els alumnes, a més dels deures que especifica a l’apartat 1, i sense perjudici de les obligacions 

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

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

- Complir les normes de convivència del centre. 

- Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 

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

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

- Respectar les normes generals de convivència que s’estableixin a l’escola, així com els acords 

decidits a la seva classe. 
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- Tenir un tracte correcte i respectuós envers el professorat, els companys i les persones que 

formen part de la comunitat educativa.  

- Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com 

també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.  

- No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, sexe o per 

qualsevol altra circumstància personal o social.  

- Respectar i utilitzar correctament el béns mobles, les instal·lacions del centre i dels 

llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l’activitat escolar.  

- Respectar i utilitzar correctament el material escolar, així com tenir cura del seu material 

escolar.  

- Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa, per tal 

d’afavorir el millor desenvolupament de l’activitat educativa, de la tutoria, i l’orientació i de la 

convivència del centre.  

- Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l’alumnat al fet que 

no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules. 

- Complir les NOFC.  

 

A banda dels deures anteriors, l’alumnat també haurà de:  

- Justificar totes les faltes d’assistència mitjançant un escrit del pares o tutors. 

- Interessar-se en la seva formació, realitzant convenientment les taques educatives. 

- No menjar llaminadures dins el recinte escolar. 

- No portar aparells electrònics, diners, ni telèfons mòbils, excepte alguns casos justificats amb 

la família i acordats amb direcció. 

- Circular i utilitzar els passadissos i espais comuns sense córrer ni cridar. 

- Tots els deures que la normativa vigent els atorgui.  

 

4.2.3. Adscripció al grup  

Donat que el centre és d’una sola línia, a cada alumne se li adjudicarà el curs segons l’edat que li 

pertoca,  tret dels casos excepcionals.  

 

4.2.4. Permanència al curs 

L’avaluació  del procés d’ensenyament aprenentatge dels alumnes serà efectuada per tots els/les 

mestres que intervenen en el grup i les decisions s’adoptaran de forma col·legiada.  

El tutor/a s’encarregarà de coordinar les diverses informacions, actuacions i decisions relatives al 

procés d’avaluació de l’alumne.  
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Si es dona el cas que un/a alumne/a presenti especials dificultats, els pares hauran d’estar-ne 

informats durant tot el curs i la decisió  de permanència correspon a l’equip psicopedagògic de l’escola 

i es comunica a les famílies.  

Si la família no està d’acord amb la repetició, cal que signi el document que hi ha per aquest fi i que 

aporti els motius del seu desacord. 

 
 

4.2.5. Pla d’acollida de l’alumnat 
 
El centre disposa del corresponent document d’acollida d’alumnes i famílies noves i d’alumnes NESE. 
 
 

4.3.  Les famílies 

La família i l’escola són les dues institucions que conjuntament vetllen pel creixement i el 

desenvolupament dels nens i nenes d’una manera integral. La col·laboració i la participació de les 

famílies dels alumnes és clau per assolir els millors resultats educatius a l’escola i contribuir a la vegada 

a la millor integració escolar i social de l’alumnat. Una primera dimensió de col·laboració i participació 

és la que s’estableix amb el tutor/a de l’alumne/a. Aquesta es refereix al seguiment continuat dels 

progressos educatius de l’alumne/a, la seva evolució pel que fa l’aprenentatge, la socialització, la part 

afectiva... durant tot el seu temps de permanència a l’escola. Una segona dimensió és la col·lectiva: la 

participació de pares i mares com a sector de la comunitat educativa en la gestió del centre. A més, els 

pares i mares dels alumnes de l’escola poden col·laborar també en el desenvolupament d’activitats 

que es fan a l’escola i a les aules.  

Les mares i pares dels alumnes matriculats en el centre poden constituir associacions. Aquestes tenen 

per finalitat essencial facilitar la participació de les mares i els pares en les activitats del centre, a més 

de les establertes per la normativa vigent i les que determinen els seus estatuts. La  unta de l’AFA es 

reuneix periòdicament per debatre diferents aspectes relacionats amb el dia a dia de l’escola.  

L'AFA realitza una gran tasca a l’escola en benefici de tots els alumnes, essent algunes de les seves 

funcions: 

 Organitza i gestiona l’acollida de matí i tarda i les activitats extraescolars. 

 Gestiona la compra de llibres i la socialització. 

 Adquireix material pedagògic i tecnològic per les aules i millora, també, els espais comuns. 

 Col·labora i participa en les celebracions. 

 Organitza els tallers en família, xerrades.... 

 Gestiona el material complementari dels alumnes (bates, roba esportiva...) 
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La quota per formar part de l’AMPA es paga per família i no per alumne. El seu correu de comunicació 

és: ampaceipelroure@gmail.com 

 

4.4.  El personal d’administració i serveis 
 
El personal no docent forma part de la comunitat escolar i facilita el desenvolupament de 

l’ensenyament mitjançant l’exercici de la seva activitat professional: d’atenció educativa i 

administració i serveis. 

Formen part del personal no docent del centre: el personal de consergeria i de l’administració, la  

tècnica d’educació infanti (TEI) i  el vetllador/a 

Tot el personal no docent que presti serveis en el centre dependrà funcionalment del director/a. 

El personal no docent té el deure de complir i fer complir les normes de convivència establertes al 

centre que es regulen en aquest reglament de règim intern. 

El personal no docent comunicarà a la direcció qualsevol anomalia que s’observi i que pugui perjudicar 

el desenvolupament de les activitats normals del centre. 

 

Amb caràcter general les funcions i tasques concretes de l’auxiliar administrativa són: 

 

 Gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes.  

 Gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, expedients acadèmics, 

títols, certificats, diligències, etc.  

 Gestió administrativa i tramitació dels assumptes propis del centre.  

 Formar part del Consell Escolar quan s’escaigui. 

 

 
Amb caràcter general les funcions i tasques concretes del personal subaltern són: 
 

 Vigilància de les instal·lacions del centre i custòdia dels equipaments, el material i el mobiliari.  

 Control de l’entrada i la sortida de persones al centre (alumnes, públic, etc.).  

 Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre.  

 Utilització i manipulació de màquines reproductores, fotocopiadores...  

 Encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les seves activitats i el seu funcionament.  

 Formar part del Consell Escolar quan s’escaigui. 

 

 
Amb caràcter general les funcions i tasques concretes de la Tècnica d’Educació Infantil  de 

l’ajuntament són: 

 

 Col·labora amb els/les mestres del primer curs del segon cicle d’educació infantil, 

especialment de P3, amb el procés educatiu de l’alumnat, principalment en el 

desenvolupament d’hàbits d’autonomia i necessitats bàsiques de l’infant.  

mailto:ampaceipelroure@gmail.com
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 Participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge: 

organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al desenvolupament de les 

sessions.  

 Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor/a.   

 Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants.  

 

La direcció podrà determinar, a tot el personal inclòs en aquest document, segons les necessitats i 

característiques del centre, la realització de tasques similars o relacionades amb les anteriors.  

 

 

Amb caràcter general les funcions i tasques concretes del/de la  vetllador/a són: 

 

 Acompanyar i facilitar l’autonomia dels alumnes que té assignats. 

 Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor/a.   

 

 

L’escola està oberta  a la col·laboració educativa de mestres voluntaris jubilats (organització de la 

biblioteca, acompanyament a les sortides, creació de materials...).  

 

L’escola és un centre receptor d’alumnes en pràctiques de les universitats. L’equip directiu assignarà 

un tutor voluntari, segons l’especialitat ofertada pel centre, el qual farà el seguiment i l’avaluació, amb 

la supervisió de la cap d’estudis. Tanmateix és un centre col·laborador amb les entitats municipals i 

acollim alumnes del Projecte Singular desenvolupat al municipi.  
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5. LA CONVIVÈNCIA A L’ESCOLA  
 
 

5.1.Conductes contràries a les normes de convivència 

La convivència i el positiu desenvolupament de l’activitat educativa fan necessari establir criteris 

d’orientació als mestres, equip directiu i consell escolar a l’hora d’aplicar mesures correctores quan la 

conducta d’algun alumne ho exigeixi. 

Aquestes mesures s’hauran de considerar des de la perspectiva de la integració social, el 

perfeccionament de l’alumne en la presa de consciència de la incorrecció i la potenciació de l’actitud 

de responsabilitat en actuacions futures, mai des d’un plantejament de tipus repressor. 

 
 

5.1.1. Normes generals 

 Els alumnes no podran ser privats del seu dret a l’educació i a l’escolaritat. 

 En cap cas no podran imposar-se mesures correctores ni sancions contra la integritat física i la 

dignitat  personal de l’alumne. 

 La imposició als alumnes de mesures correctores i de sancions ha de tenir en compte el nivell 

escolar en què es troba i les seves circumstàncies personals, familiars i socials, ha de ser 

proporcionada a la seva conducta i ha de contribuir al manteniment i la millora del seu procés 

educatiu. 

 Es podran corregir i sancionar els actes contraris a les normes de convivència del centre, així 

com les conductes greument perjudicials per a la convivència realitzades pels alumnes dins el 

recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries, extraescolars o relatives al 

temps de migdia i menjador. Igualment, poden corregir-se les actuacions que, encara que 

dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la 

vida escolar i afectin als seus companys/es o altres membres de la comunitat educativa. 

 

Les conductes estan regulades en l’article 35 de la LEC i es classifiquen en : 

 Conductes i actes que no perjudiquen greument la convivència o conductes contràries a la 

convivència. 

 Conductes i actes greument perjudicials per a la convivència. 

 

 Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumnat: 

 El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta 

 No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència del centre. 

 La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les 

activitats del centre. 

 L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat. 

 La manca d’intencionalitat. 
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 Els supòsits previstos a l’article 28.5 del Decret sobre drets i deures. 

 

S’han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de l’alumnat: 

 Que l’acte atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la comunitat educativa 

per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra circumstància personal o social. 

 Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses als companys d’edat inferior o als 

incorporats recentment al centre. 

 La premeditació i la reiteració. 

 Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 

Conductes i actes que no perjudiquen greument la convivència 
 
Les conductes contràries a la convivència són les següents: 

 Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions, humiliacions a altres membres 

de la comunitat educativa que no siguin de caràcter greu. 

  El deteriorament intencionat de llurs pertinences quan no sigui de caràcter greu. 

 Els actes que atemptin, amb caràcter no greu, contra llur intimitat o contra llur integritat 

personal. 

 L’alteració injustificada no greu del desenvolupament normal de les activitats de centre: 

- Deteriorament de les dependències o equipaments. 

- Falsificació o sostracció de documents o materials acadèmics. 

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

 

 Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut i la 

incitació a aquests actes quan no siguin de caràcter greu. 

 Les faltes injustificades d’assistència a classe. 

 Les faltes injustificades de puntualitat. 

 
Les mesures correctores de les irregularitats per conductes contràries a les normes de convivència del 
centre són: 
 

 L’amonestació oral per part del professorat, en que hi ha diferents activitats: reflexives, feina 

extra, fer la feina de la classe apartant-lo del grup, recuperar el temps perdut o la feina no 

realitzada en hores de pati... 

 Compareixença immediata davant del o la Cap d’estudis o del Director/a del centre 

 Amonestació escrita. 

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

prolongar per un període superior a dues setmanes. 

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

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

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

lectius. 
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Mesura complementària: 
En el cas que els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o 

al material del centre o en sostreguin material hauran de reparar els danys o restituir el que hagin 

sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als 

pares o als tutors, en els termes que determini la legislació vigent. 

 

L’aplicació de les mesures correctores previstes s’ha de comunicar formalment per escrit als pares o 

representants legals de l’alumne. 

 

Els actes i incorreccions considerades conductes contràries a les normes de convivència de l’article 

d’aquestes NOFC prescriuen pel transcurs del termini d’un mes comptat a partir de la seva comissió. 

Les mesures correctores prescriuen en el termini d’un mes des de la seva imposició. 

 

Conductes greument perjudicials per a la convivència 
 
Aquestes conductes són considerades faltes i poden ser: 

 Faltes greument perjudicials 

 Faltes especialment greus 
 
Faltes greument perjudicials (art. 37.1 LEC) 

 Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions, humiliacions a altres membres 

de la comunitat educativa. 

 El deteriorament intencionat de llurs pertinences. 

 Els actes que atemptin greument contra llur intimitat o contra llur integritat personal. 

 L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats de centre 

 El deteriorament de les dependències o equipaments. 

 La falsificació o sostracció de documents o materials acadèmics. 

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

 Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut i la 

incitació a aquests actes. 

 La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 

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

 Els actes o conductes abans esmentades i recollides a l’article 37. LEC que impliquin 

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

social dels afectats. 

 
 
Sancions que poden imposar-se per conductes greument perjudicials per a la convivència: 

 Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries. 

 Suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes. 
 

En tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti a la finalització del curs 

acadèmic. Si la sanció és de tres mesos el Departament d’Educació  haurà de proporcionar a 

l’alumne/a sancionat una plaça en un altre centre educatiu, per tal de garantir el seu dret a 

l’escolaritat. 
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Sanció complementària:  
En el cas que els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o 

al material del centre o en sostreguin material, hauran de reparar els danys o restituir el que hagin 

sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, 

pares o als tutors, en els termes que determini la legislació vigent (art. 38 LEC). O bé realitzar alguna 

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

 

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

l’escolarització. En cap cas no es poden imposar sancions que atemptin contra la integritat física o la 

dignitat dels alumnes. 

 
Criteris per a la graduació de les sancions que corregeixin les faltes (art. 36.2 LEC i 24.3 del Decret 
d’autonomia) 
Les sancions han de guardar proporció amb els fets i ha de tenir un valor afegit de caràcter educatiu.  
 
Per la gradació de les sancions cal tenir en compte els criteris següents: 

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

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

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

l’alumnat. 

 L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de compromís 

educatiu subscrit per la família per administrar la sanció compartida. 

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

 La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. Pel que fa als actes i conductes 

que són considerades faltes especialment greus (art. 37.2 LEC), les sancions a aplicar s’han 

d’acordar de manera proporcionada a aquesta especial gravetat (art. 24.4 Decret 

d’autonomia). 

 
Correspon a la direcció del centre informar a la comissió de convivència del consell escolar i imposar, 

escoltada aquesta, la sanció en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte, sense perjudici que la 

mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, del 

rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix 

expedient. 

 

Les sancions acordades no es poden fer efectives abans de la resolució del corresponent recurs o 

reclamació de la finalització del termini per interposar-lo. 

D’acord amb l’article 25.7 del Decret d’Autonomia: “Quan en ocasió de la presumpta comissió de faltes 

greument perjudicials per a la convivència, l’alumne i la seva família en els menors d’edat, reconeixen 

de manera immediata la comissió de fets i accepten la sanció, la direcció imposa i aplica directament la 

sanció”. En aquest cas no cal obrir expedient. Ara bé, s’ha de deixar constància escrita de 

reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció. 

 

D’acord amb l’article 25.6 del Decret d’Autonomia: “Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les 

sancions que comportin la pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes 
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d’escolarització obligatòria es procurarà l’acord dels pares. Quan no s’obtingui aquest acord la 

resolució que imposa aquesta sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit”. 

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

imposició. 
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6. EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

6.1. Horari 
 

 L’horari del centre és de 9 a 12.30h. i de 15 a 16.30h. 

 Els alumnes de P-3 tenen una adaptació horària durant els tres primers dies d’escola. 

 Horari del SEP: dimarts i dimecres (de 16:30 a 17:00h). 

 El calendari general s’adjunta amb els documents d’inici de curs. 

 L’escola sol·licita la realització de la jornada intensiva al mes de juny i també el darrer dia del 
primer trimestre. L’horari amb alumnes d’aquests dies és de 9:00 a 13:00h. 

 Les exclusives durant el curs es fan de dilluns a divendres de 12.30 a 13.30h. i dimecres tarda 
mensualment de 17:00 a 19:00h. entenent que és important la puntualitat per un millor 
aprofitament de les reunions 

 La distribució d’exclusives s’acordarà en claustre a l’inici de curs a partir de la proposta de 
l’equip directiu. 

 Durant el primer dia cada tutor/a estarà a la seva classe. A partir del segon dia de curs 
respectarem l’horari i començaran a intervenir els especialistes a cada curs. 

 
 

6.2. Entrades i sortides 
 

 Educació infantil: els/les mestres van a les aules i reben l’alumnat a la porta de la classe que 

dona al pati.  

 Primària: els alumnes entren per la porta lateral del gimnàs i ells sols pugen ordenadament 

fins a la classe on els espera el mestre. El primer dia de curs es fan files al pati. 

 Educació infantil: L’alumnat s’entrega en mà a la persona responsable de recollir-los a la 

porta de la mateixa classe que dona al pati. 

 Primària: l’alumnat surt en fila i en ordre fins el lloc assignat al pati. Els alumnes de 3r a 6è 

poden sortir sols si tenen autorització de la família. En cas contrari  s’entreguen en mà a la 

persona responsable. 

 Cal deixar l’aula recollida abans de sortir (llibres endreçats, cadires damunt les taules...) . 

 Els dies de pluja els alumnes d’Infantil entren i surten com ho fan habitualment. Els 

alumnes de primària entren i surten per la porta habitual i fan la filera al porxo. A l’hora de 

la sortida els pares podran accedir al pati de l’escola per recollir-los. No s’entren els 

paraigües a l’escola. 

 És important la puntualitat del professorat tant a l’entrada dels alumnes com a l’hora de 

sortida. Procurem no deixar alumnes a classe acabant feines de manera sistemàtica. 

 La porta es tanca a les 9:10h. i a les 15:10h. 
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6.3.A s ncies i retards de l’alumnat   
 

És important i necessària la puntualitat a les entrades i sortides de l’escola, ja que els alumnes 

assoleixen un hàbit de responsabilitat amb la feina i no es dificulta el ritme de l’alumnat ni dels 

professionals del centre. 

 
Tot i que l’escola estableix un marge de 10 minuts per al tancament de les portes, es considera retard 
el fet d’arribar un cop començades les classes, i també ho és arribar tard a la recollida dels alumnes. 
 
Retards: els retards o impuntualitats són un tipus de comportament o acció que es pot considerar 
destorbadora i conduent a un procés d’absentisme en la mesura que es torni repetitiva o regular. 
 
Absentisme: es consideren absentisme les absències reiterades sense justificar, o la manca total 
d’assistència d’un/a menor al centre educatiu on està matriculat. 
 
 
*Se sumaran els retards de les Entrades i Sortides 
**Són els “retards regulars” o “absències regulars” els que originen actuacions específiques des de 
Direcció. 
 

 Utilitzarem el barem de 5 retards = 1 falta d’assistència 
- Si es detecta que hi ha més de 5 retards o absències injustificades al mes s’enviarà una carta a 

la família des de Direcció. 
- Si durant un trimestre es manté un nivell de retards o absències per sobre del permès es 

comunicarà a Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Fost per tal que els ajudin a resoldre el 
problema. 

 
En cas de retards o absències reiterades i justificades per la família, caldrà sol·licitar altre documents 
que ho acreditin. 
 
A final de cada mes cada tutora entregarà a l’administrativa el full de control per tal de fer-ne el 
seguiment, també, des de la direcció. 
 
És important que sigui la/el mestre/a de primera hora del matí i de la tarda qui porti el control de les 

absències i ho faci amb rigorositat.  

 

 Retard * Absentisme 

Temporalitat mensual Temporalitat mensual 

Esporàdic De 1 a 4 retards al mes 1 / 2 dies al mes 

Regular** De 5 a 6 retards al mes De 3 a 5 dies al mes 

Crònic Més de 7 dies al mes Més de 5 dies al mes 
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L’administrativa donarà el resum a cada tutor/a. 

 

És funció del tutor/a informar al nen/a de que està arribant tard al centre  d’informar-se de quines són 

les causes d´aquest succés. Si és reiteratiu cal escriure una nota a l´agenda, informant a la família de 

que s´està incomplint una norma del centre. Si aquest succés continua passant, cal parlar amb la 

família en una entrevista.  

 

El conserge registrarà cada dia els nens/es que arriben més tard de les 9:10h i dona aquest registre un 

cop al trimestre a direcció La Direcció del centre envia a les famílies una circular informant dels 

diferents retards que s´han produït. Els tutors i tutores han de deixar constància als informes dels 

retards i absències. 

 

 

6.4. Absències del professorat  
 

 El /la mestre/a  que hagi d’absentar-se del centre pel motiu que sigui, ha d’omplir un full 

explicitant el motiu i el temps aproximat d’absència (Full de comunicació de permís) que es 

troba  a la calaixera de documents generals de secretaria. Aquest escrit s’ha de presentar a la 

direcció amb la màxima antel·lació possible. 

 Sempre que sigui possible cal aportar un justificant. 

 Les absències al centre han de ser comunicades sempre al director/a com a cap de personal 

del centre. Serà aquest/a qui desplegarà el protocol a seguir: gestió de la baixa, demanda de 

substitut/a, comunicació al /la cap d’estudis per gestionar el quadre de substitucions. 

 Les absències/retards del professorat estan a disposició de qualsevol membre del claustre que 

vulgui consultar-ho a la direcció. 

 

6.5. Pati 
 

 L’horari de pati dels alumnes: 

-Primària: de 11:00 a 11.30h 
-Educació infantil: de 11:00 a 11:30h. (comencen a recollir una mica abans) 
 

 A principi de curs s’estableixen els torns i llocs de vigilància entre els/les mestres. 

 No hi pot haver alumnes a la classe sense vigilància d’un mestre (ni a E.I. ni a Primària). 

 S’avisarà cinc minuts abans per tal que els nens/es de Primària beguin aigua i vagin al 

lavabo abans de pujar a la classe. És important insistir en què és aquest el moment de 

fer-ho. Després no hi haurà temps. És important que es respectin els moments de 

devolució del material utilitzat al pati i que es faci de manera ràpida. 

 Els alumnes pugen sols a l’aula on els esperarà el mestre. 
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 El document sobre Les normes del pati cal recordar-les a les tutories i han d’estar 

penjades a l’aula i al pati. 

 El projecte alternatiu de pati es revisarà a l’inici de curs. 

 Els alumnes d’EI esmorzen a l’aula i es recomana que portin carmanyola. Els alumnes 

de Primària han de portar-la només en cas necessari (fruita, cereals..). Hi ha una caixa al 

pati on es podran recollir abans de pujar a l’aula. 

  A E.I. aquests minuts s’utilitzaran per començar a recollir les galledes, pilotes, rodes. 

Aquests materials s’endreçaran correctament als baguls destinats a aquest fi i sempre 

sota la supervisió d’una mestra del pati. 

 Quan soni el timbre el professorat s’anirà preparant per tal d’estar a les files a l’hora en 

punt. 

 És important ser puntual el dia que ens toca pati. Si un/a mestre/a té pati ha de 

destinar el temps imprescindible en fer qualsevol altra cosa. Si es fan torns per entrar a 

prendre el cafè, s’avisarà els altres mestres del pati i així aquests podran controlar amb 

més cura tots els espais. 

 Si ens coincideix el pati amb un dia de sortida o no hi podem ser per altres motius, el 

professor/a  implicat el canvia amb un company/a  per un altre dia. 

 Cal respectar el repartiment dels espais de vigilància de cada pati per evitar qualsevol 

ensurt. 

 

6.6. Malalties dels alumnes 
 

 Cal demanar les famílies a les reunions d’inici de curs que informin els tutors/es dels nens i 

nenes si algun d’ells pateix una malaltia susceptible de tenir un protocol d’actuació determinat 

que l’escola hagi de conèixer.  

 En Claustre s’explicaran aquells casos que puguin necessitar en un moment determinat un 

protocol d’actuació específic. Cada mestre/a ha de tenir a l’aula una llista amb malalties, 

al·lèrgies, intoleràncies... 

 A la secretaria/nevera hi ha una farmaciola amb la medicació d’urgència dels alumnes que la 

necessiten. 

 Es fan revisions bucodentals als alumnes de Primària de 1r, 3r i 5è a la mateixa escola. 

 Des del CAP venen a l’escola a posar les vacunes als alumnes de 6è. 

 

En cas de malaltia o accident dels alumnes 
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Lleu: que no requereix atenció mèdica immediata 

- Trucar a la família. 

En general deixem passar una estona i anem observant-lo abans de trucar, també valorem 

l’estona que falta per acabar les classes. Si no hem arribat a trucar, informem-ne als pares 

quan vinguin a buscar-lo o bé  per telèfon 

Greu: requereix atenció mèdica 

- S’informa a l’equip directiu. 

- S’avisa una ambulància (telèfon 112) 

- S’informa a la família i s’acorda si ella es pot fer càrrec de la situació. En cas contrari, un 

mestre acompanya  l’alumne fins que arribi la família o retorni al centre. 

 Sempre s’ha d’informar la família de possibles cops per accidents o baralles, ferides, 

esgarrapades... o de circumstàncies on hi valorem un possible risc. 

 Quan un alumne es queixa sovint que no es troba bé, parlem amb la família i pactem com 

actuarem. 

 El tutor també telefona en cas que un alumne falti més de tres dies o sapiguem que està 

hospitalitzat. 

 

6.7. Administració de medicaments 

Per administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti: 

- Una recepta o informe mèdic on faci constar el nom i cognom de l’alumne/a, la pauta i el 

nom del medicament que ha de prendre. 

- Una autorització dels pares (model escola). 

Tota aquesta documentació s’ha de lliurar al tutor. 

 

6.8. Malalties transmissibles 
 
En cas de malalties transmissibles i la família avisi al centre, se seguiran els criteris de de no-assistència 

de l'alumnat a l'escola durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles (si 

s’escau) publicats pel Departament de Salut, a través de la Subdirecció de Vigilància i Resposta a 

Emergències de Salut Pública. 
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6.9.  Informació a les famílies 

 

 És important que tots plegats mantinguem una bona relació i comunicació i per això no hem 

de dubtar a fer servir els diferents canals:  

 Reunions organitzatives de cicle/classe. Aquestes reunions se celebren a començament de curs  

  Entrevistes entre els pares i mares i les tutores o tutor. Aquestes entrevistes, normalment les 

convoca la tutora o tutor, tanmateix qualsevol pare o mare en pot sol·licitar personalment per 

telèfon o a través de l’agenda. Hi ha destinat un dia a la setmana per aquestes trobades en 

horari de 12.30h a 13.30h.  

 Les entrevistes amb els pares han de quedar recollides a la carpeta de l’alumne/a durant el 

curs per si és precís consultar-la des de direcció, EAP... intentant assegurar al màxim la 

confidencialitat de les dades. Cal anotar els acords per a poder-los revisar en properes 

trobades 

  Entrevistes amb direcció. Cal demanar prèviament l’entrevista. A principi de curs apareix al 

fulletó d’inici de curs l’horari d’atenció. 

  Notes i circulars informatives adreçades als pares per correu electrònic i/o paper. 

  Notes adreçades als tutors mitjançant l’agenda o la carpeta viatgera. 

  Notes adreçades a direcció o administració mitjançant l’agenda,  el correu electrònic del 

centre o per telèfon. 

 
 

6.10.  Carta de Compromís Educatiu 

 
La carta de compromís educatiu és una eina que, en aplicació del projecte educatiu, facilita la 

cooperació entre les famílies i el centre educatiu i ha d'expressar els compromisos que adquireixen per 

garantir la cooperació entre les seves accions educatives, d'acord amb l'article 20 de la Llei 12/2009, 

del 10 de juliol, d'educació i l'article 7 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres 

educatius.  

 

Els continguts comuns de la carta són elaborats pel centre amb la participació de la comunitat escolar 

a partir d’una proposta presentada per una comissió formada per pares i/o mares i mestres del centre, 

a més a més de la direcció, i presentada al consell escolar per la seva aprovació.  

 

El centre i la família han de formalitzar la carta de compromís amb els seus continguts comuns en el 

moment de la matrícula. Aquesta ha de ser signada pel pare, mare o tutor legal de l'alumne i pel 

director del centre públic o el titular del centre. 
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6.11. Esmorzars 
 
A l’escola volem col·laborar en l’adquisició d’uns hàbits alimentaris saludables. Per això recomanem 

que, en la mesura que sigui possible, el veritable esmorzar sigui a casa.  

 

Per l’hora del pati  poden portar un petit entrepà, fruita, fruits secs... Recomanem que no portin sucs, 

batuts, ni iogurts.  

 

Per altra banda, per contribuir a la reducció de residus, recomanem portar l’esmorzar dins d’una 

carmanyola marcada amb retolador permanent.   

 
 
 

6.12. Aniversaris 

 
Dins del recinte escolar no es repartiran ni invitacions de festes ni llaminadures, coques, pastissos...  

No es poden  portar ni menjar llaminadures a l’escola. 

 
Cada cicle té acordades les actuacions a portar a terme el dia de l’aniversari dels alumnes. 
 
 
 

6.13. Jocs, joguines, dispositius electrònics i diners 

 
A l’escola hi ha joguines comunitàries que s’han de respectar, tenir-ne cura i aprendre a compartir. 

Quan se’n fa un mal ús o es trenca voluntàriament aquest material, és obligació reposar aquesta 

joguina des de casa i fer una reflexió de l’actuació incorrecta. 

 

 Els alumnes no han de portar diners al centre. Tampoc    jocs ni joguines de casa, excepte la tarda del 

primer dia del segon trimestre. Els alumnes que es queden a menjador la portaran al matí. Es 

recomana que no es portin que puguin causar danys a altres companys. 

 

 
 

6.14. Acollida de matí 
 
Els alumnes que van a acollida al matí (l’horari és de 7:45 a 9:00h ) entraran a l'escola per la Porta de 

servei de l’Avinguda Catalunya en l’horari que els correspongui. El més petits, seran acompanyats a les 

aules per la monitora que s’encarrega de l’activitat. El més grans pujaran a les aules a l’hora que la 

resta dels companys.   

 

Aquest servei està gestionat per l’empresa de menjador. 
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6.15. Protocol de recollida dels alumnes 
 
Els alumnes del centre es poden recollir sense problema, pels seus pares i mares o tutors legals, si 

s’escau. Si és una altra persona qui ho ha de fer, caldrà omplir l’autorització i lliurar-la al tutor/a de 

l’alumne. 

 

En el cas de famílies amb una situació extraordinària que existeixi sentencia judicial, el centre donarà 

els alumnes, seguint els acords de la sentència, si la família l’ha entregat al centre.  

 

En cas que s’hagin de venir a recollir, de forma esporàdica, per qualsevol altre persona (avis, familiars 

o amics de la família ...), els pares i mares han d’ informar per escrit amb una nota a l’agenda o bé 

telefònicament a la tutora del seu fill o filla o bé directament a direcció que transmetrà la informació 

als/ a les tutors/es. 

 

 Només s’ entregarà el nen o nena a una persona diferent a l’habitual si hi consta al full 

d’autoritzacions o el seu tutor o tutora ha estat prèviament avisat.  

 

Si qualsevol persona ve a recollir un alumne i el professor no ha estat avisat, aquesta persona haurà 

d’esperar a que es localitzi a la família telefònicament. La família, una vegada localitzada, a nivell 

verbal o escrit ( a través d’un correu) donarà l’autorització i s’entregarà a l’ alumne amb tota 

normalitat. 

 
 

6.16. Alumnes que marxen  sols a casa 

 
Tot i que considerem que és un moment molt important per l’alumne, la recollida per part dels seus 

pares o altres familiars de l’ escola, a partir de Cicle Mitjà de Primària, un alumne podrà marxar sol a 

casa si els seus pares ho demanen i autoritzen.  

 

Caldrà que facin una autorització escrita d’aquest fet, model que podran demanar a secretaria, i 

entregar al tutor o tutora.  

 

La decisió de la família comporta la responsabilitat del que pugui fer els seu fill o filla des de que surt 

de la porta del recinte escolar.  

 

 

 

6.17. Protocol de recollida dels alumnes amb pares i mares separats 
 
Els pares i mares separats, des del primer moment, que acorden uns torns de custòdia dels seus fills i 

filles, ja sigui verbalment en els primers dies o a nivell oficial quan ja han obtingut la sentència del 

jutge, cal que ho comuniquin d’immediat als professors dels seus fills i filles i a Direcció.  

 

Si és un acord verbal, cal que facin un redactat escrit i signat per ambdues parts on expliquen les 

clàusules de la custòdia, els dies que els recolliran un o l’altre i altres aspectes d’ interès. Si tenen la 
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sentència judicial, cal entregar una còpia a Direcció per tal de guardar-la a  l’expedient de l’ alumne i 

informar al professor del seu fill i filla d’aquesta sentència.  

 

En cas de la recollida dels seus fills o filles per qualsevol persona diferent caldrà  seguir els mateixos 

passos que els altres pares i mares. 

 
 
 

6.18. Retard en la recollida dels alumnes a la sortida del centre 

 
El centre disposa d´un horari visible a cada porta on s´explica el temps màxim de recollida dels 

alumnes.. 

 

Quan es produeixi un retard fora del marges raonables en la recollida dels alumnes (10- 15 min) un cop 

acabat l´horari escolar, la mestra que té al càrrec l’alumne, procurarà contactar amb els pares o els 

tutors legals i avisarà la direcció per gestionar la seva vigilància fins que arribi la família.  

 

Un cop esgotat, sense efecte, els intents de comunicació amb els pares, tutors legals o altres familiars 

de contacte i transcorregut un marge de temps prudencial (20min) l’equip directiu decidirà quan 

informar telefònicament de la situació a la policia local Acordarà la fórmula per 

lliurar-lo a la seva custòdia en cas que el temps d’espera s’allargui.  

 

En cas de continuar produint-se alguna dificultat, de posar-se en contacte amb la família es posaran en 

contacte amb la comissaria dels mossos d´esquadra corresponent, que gestionarà la diligència 

oportuna. En el cas d’un retard en la recollida tant dels nens i nenes a les activitats extraescolars , la 

persona responsable del servei trucarà a la família i si no hi ha resposta informarà telefònicament al 

responsable de l’extraescolar per a informar-lo del fet (AFA) i aquest avisarà a la direcció del centre 

que haurà d’ explicar la situació a la policia local. 

 

 La reiteració freqüent d´aquests fets amb una mateixa família, es tractarà a la comissió Social del 

centre. En la mesura que comporti una manca d´assumpció de les responsabilitats de custòdia dels 

menors que li correspongui, s´ha de tractar de manera similar als supòsits d´absentisme.  

 

En darrer terme, el director del centre ha de comunicar per escrit la situació als serveis socials del 

municipi. D´aquesta comunicació, n´ha de quedar una còpia arxivada al centre, a disposició de la 

Inspecció d´Educació. A criteri del director del centre, si no s´ha solucionat efectivament la reiteració 

de recollides tardanes desprès de la comunicació als serveis socials del municipi, el director del centre 

n’ informarà el director dels serveis territorials. 

 
 
 

6.19. Tasques a casa 

 
Cada cicle té establerts en el seu propi funcionament la distribució d’aquestes tasques. 
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6.20. Educació Física 

 
Tots els alumnes han de portar l’equipament adient per tal de fer l’activitat. Hi ha una normativa 

específica per aquesta matèria. 

 

A les 9:00. 11:30 i 15:00h. els alumnes de Primària accediran directament al gimnàs. La resta d’hores 

els recollirà a l’aula  l’especialista de la matèria. 

 

El grup de 3r anirà, durant el tercer trimestre, a la piscina de Can Lladó els dimarts de 10 a 12.30h. 

 

 

 

6.21. Sortides 

 
 Per programar-les cal tenir en compte les sortides que ha fet el grup durant el curs anterior 

(consultar pla anual o historial acadèmic del grup). 

 Les sortides s’acorden al cicle. Cada tutor/a s’encarrega de concertar les sortides del seu curs : 

forma de pagament, dies.... i ho notifica al coordinador/a per tal que quedin recollides al pla 

anual. 

 La contractació dels autocars corre a càrrec de l’equip directiu, un cop acordades les sortides 

de tots els grups.  

 Cal omplir la valoració de la sortida. 

 És important deixar clar a cada sortida el que es farà en cas de pluja per tal que les famílies 

estiguin ben assabentades. 

 Cada sortida tindrà la seva autorització corresponent. Les famílies, però, signaran una única 

autorització a principi de curs per totes aquelles sortides que es realitzin al voltant de l’escola. 

 La relació alumnes acompanyants és la següent: 

a. E.I: 10/1 

b. CI: 15/1 

c. CS: 20/1 

 Si cal fer pagament previ el tutor/a ho ha de comunicar al secretari/ària per tal d’acordar la 

forma de fer-ho. 

 Cada tutor/a prepara el full de la sortida amb la informació a les famílies i l’autorització. És el 

responsable de controlar les autoritzacions signades per les famílies i de comunicar la direcció 

si hi ha algun alumne que no hi va. 
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 En cas que el dia de la sortida  el tutor/a no tingui l’autorització de la família ha d’intentar 

parlar amb els pares a la porta, si hi són, per a demanar autorització escrita. En cas negatiu, 

l’alumne no podrà anar a la sortida i es quedarà al centre. 

 La distribució d’acompanyants a les sortides s’acordarà en reunió de coordinació, així com les 

corresponents substitucions de pati.  

 Els especialistes que tinguin classe amb un curs que està d’excursió, durant aquella estona 

faran, si cal, substitucions o algun reforç. 

 El dia de la sortida el tutor/a deixa a direcció un llistat amb els alumnes que van a la sortida. 

 El tutor/a demana la farmaciola de viatge a la conserge. 

 
 

6.22. Àlbums 
 
S’entreguen el dia abans d’acabar el trimestre i amb altres feines complementàries, si s’escau. 
 
Els cicles Mitjà i Superior de primària només fan un àlbum a final de curs. 
 
El cicle decideix el model del primer full de l’àlbum i el coordinador/a el reparteix. Al final del 
document hi ha un full escrit a mà pel tutor/a on es felicita la festa o s’acomiada del curs 
acompanyat d’un dibuix al·lusiu a l’època de l’any. 

 
 
 

6.23. Activitats extraescolars 
 
 

 Estan organitzades per  l’AMPA . 

 L’escola cedeix els espais però no és la responsable de les activitats que es realitzin. El 

responsable és l’entitat organitzadora. 

 A l’ inici de curs cada tutor/a rebrà la llista dels alumnes que es queden a fer aquestes 

activitats. Cal tenir-la penjada a la classe en lloc ben visible per tal que qualsevol professor/a 

pugui consultar-la si es troba a l’aula. 

 Els monitors/es de parvulari vénen a buscar els alumnes a les classes. Els alumnes de Primària 

baixen fins el lloc estipulat pels monitors. 

 Si hi ha alguna incidència amb el material d’aula el tutor/a passarà una nota per escrit a la 

direcció i aquesta ho gestionarà amb el/la responsable de les activitats. 

 A l’inici de curs l’equip directiu farà una reunió amb els responsables de les activitats per 

acordar espais i les normes de funcionament de l’activitat. 
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6.24. Funcionament de les màquines del centre 
 

 A la secretaria hi ha una multicopista multifunció amb un codi personal. També hi ha, a l’aula 

d’informàtica,  la fotocopiadora del Departament. Aquesta també funciona amb un codi per 

grup i té assignades una quantitat de fotocòpies gratuïtes. 

 Les fotocòpies les fa cada professor, però també es poden demanar la/el conserge en cas 

necessari. 

 La plastificadora es troba a la secretaria. No cal registrar les plastificacions. Els fulls es troben a 

l’armari de sota de l’aparell. Cal apagar-la en acabar-la d’utilitzar. 

 Enquadernadora: es troba a secretaria a l’igual que el material per enquadernar. Es pot 

encarregar la/el  conserge o fer-ho cadascú. 

 Els aparells cal deixar-los tancats al final del dia. També cal tenir cura dels ordinadors de l’aula 

d’informàtica: han de quedar tancats. 

 Evitar utilitzar l‘ordinador de secretaria, doncs és el que conté totes les dades de l’escola i els 

alumnes. 

 
 

6.25. Menjador 
 

 El centre té un contracte pel servei amb l’empresa “Vostra cuina, S.L.”. Hi ha una comissió de 

menjador derivada del Consell Escolar on hi ha representants de pares, AMPA, mestres i equip 

directiu. Aquesta comissió es troba amb l’empresa per tal de fer el seguiment del servei, 

elaborar normes... 

 Els alumnes de parvulari són recollits a la porta de l’aula per la monitora corresponent. A les 

15h. són lliurats, també, a la classe (és responsabilitat del monitor/a de menjador quedar-se a 

l’aula amb els alumnes fins l’hora de l ’inici de les classes). 

 Els alumnes de Primària que es queden al menjador són recollits a l’aula pel seu monitor/a. 

 Cada matí, la coordinadora anotarà a la llista de la porta de cada classe els alumnes que aquell 

dia es queden al menjador. 

 Si hi ha algun desperfecte a l’aula a l’hora de menjador (llibres, trencaclosques...) el tutor/a del 

grup passarà una nota per escrit a la direcció per tal de tractar el tema amb la coordinadora de 

menjador. 
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 Si hi ha alguna incidència a l’hora de menjador són els encarregats de menjador els 

responsables de comunicar-ho als tutors/es  i d’escriure un comunicat a la família a través de 

la carpeta viatgera. 

 Els/les mestres que es quedin a dinar a l’escola hauran d’ apuntar-se cada matí en una graella 

que hi ha al suro del cotat de consergeria. 

 
 
 

6.26. Material socialitzat i reutilització dels llibres de text 
 
El material escolar dels alumnes és socialitzat: l’escola l’adquireix i les famílies paguen una quota anual 

que és aprovada pel Consell Escolar.  Aquesta quota també inclou les sortides i activitats (al centre i 

fora d’ell) de tot el curs. 

 

Els llibres de text són socialitzats de 3r a 6è. L’AFA s’encarrega de gestionar-ho mitjançant l’empresa 

Comercial Girona.  Les famílies, a final de curs, poden triar a la plataforma de l’empresa trien l’opció de 

socialització o no. 

 

Educació Infantil només fan servir un petit quadern de grafisme i numeració (P4 i P5). Els alumnes de 

1r només tenen un quadern d’anglès i els de 2n fan servir, també, el projecte de Matemàtiques 

d’Innovamat. 

 

L’escola vetllarà per a què tots els alumnes participin en les sortides i  tinguin material facilitant el 

pagament fraccionat de les quotes corresponents.  

 
 

6.27. Bates 
 
Des de P3 fins a P5  és obligatori l’ús de la bata, per totes les activitats lectives i se l’enduran a casa per 

rentar cada divendres.   

  

A partir de 1r l’ús de la bata és obligatori només per l’àrea de plàstica.   

  

Els/les alumnes que facin ús del servei de menjador hauran de dur una bata especifica per aquesta 

activitat.   

  

Les bates, jerseis i abrics han de dur beta per a poder-los penjar i han d’anar marcats amb el nom i 

cognom de l’alumne/a per identificar-los en cas de pèrdua.   

 
 
 
6.28 Ús de les instal·lacions 
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L’autorització de l’ús social dels edificis, instal·lacions o serveis del centre afectats al servei d’educació 

en horari escolar per part de persones físiques o jurídiques o organismes,  requereix l’autorització 

prèvia de l director del centre. 

 

Les activitats extraescolars o complementàries organitzades per l’AFA no requereixen cap tràmit 

d’autorització prèvia si han estat aprovades pel consell escolar del centre en la programació anual. 

 

L’autorització sobre l’ús social de les instal·lacions i serveis del centre,  excepte en horari escolar,  

correspon a l’Ajuntament.  

 

Quan la realització de l’activitat requereixi l’ús d’equipaments o material del centre la titularitat dels 

quals és del Departament d’Educació , prèviament a la seva autorització es requerirà la conformitat 

explícita documentada de la direcció del centre. 

 

L’Ajuntament ha de notificar al director del centre les autoritzacions concedides, prèviament a la 

realització de les corresponents activitats. 

 

L’Ajuntament haurà d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i neteja 

dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al seu ús 

posterior per alumnes i professors en activitats ordinàries. Així mateix, respondrà que els equipaments 

i materials del centre eventualment emprats per l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat 

d’ús un cop aquella ha finalitzat, o haurà de procurar que es substitueixin o reparin sense cost per 

l’escola. 

 

Les responsabilitats derivades de l’ús social del centre són responsabilitat de les administracions, 

institucions, organismes i persones físiques o jurídiques que hagin estat autoritzades per al seu ús, i 

hauran de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil que garanteixi sense limitació la reparació dels 

possibles danys en instal·lacions. 
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7. DISPOSICIONS FINALS 
 
 

7.1. Interpretació del document de les NOFC 
 

Aquestes NOFC són d’obligat compliment per a tots els membres que constitueixen la comunitat 

escolar de l’escola El Roure . 

 

El/la director/a del centre és el màxim responsable de fer complir aquestes NOFC. Els membres del 

consell escolar, els del claustre de mestres i els de la junta de l’ associació de famílies d’alumnes tenen 

també el deure de conèixer, complir i fer complir les NOFC. 

 

Es faculta el director per a la interpretació del present reglament. 

 

Pel que fa als deures de l’alumnat i el seu règim disciplinari, es faculta igualment la comissió de 

convivència, referida en aquest reglament, per a la interpretació aplicativa al cas concret. 

 

7.1. Modificació del document de les NOFC 

 
El present reglament és susceptible de ser modificat per les causes següents: 

 Perquè no s’ajusti a la normativa de rang superior . 

 Perquè canviï la normativa de rang superior com a conseqüència de la seva aplicació. 

 Per l’avaluació que en faci el Consell Escolar perquè concorren noves circumstàncies a 

considerar o nous àmbits que s’hagin de regular. 

 

El Consell Escolar ha d’aprovar per majoria les modificacions del reglament. 

 

Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els òrgans de coordinació i les 

associacions de famílies, per escrit, a la direcció del centre. 

 

El claustre aportarà a l’equip directiu criteris i propostes a les modificacions presentades. 

 

Posteriorment, les possibles modificacions es presentaran a la comissió permanent del consell escolar 

per consensuar-les. Superat aquest tràmit, les modificacions aniran en l’ordre del dia del següent 

Consell Escolar per la seva aprovació definitiva. 

 

En el cas de no trobar el consens necessari en la comissió permanent, les modificacions es retornaran 

al claustre del centre per tornar a iniciar el procés. 
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Després de la seva aprovació pel Consell Escolar, no ha de considerar-se el document de les NOFC com 

un document tancat i inamovible, sinó que cal que sigui un document fàcilment modificable, per 

adaptar-lo als nous acords i a les noves necessitats del centre, i ha de ser un document constantment 

millorable en tots aquells aspectes que es considerin convenients. 

 

En el cas que es produeixen situacions no previstes en les NOFC, i que per les seves característiques 

requereixin una intervenció urgent i que no hi hagi temps de convocar la comissió permanent, serà 

el/la  director/a qui prendrà la decisió que estimi més oportuna i posteriorment ho comunicarà als 

òrgans que siguin necessaris. 

 
 
 

 Document en procés de revisió 


