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El perquè d’aquest document 
 

Una escola és una comunitat educativa formada per famílies i alumnat, personal no docent i professorat, en ordre a la 

formació integral dels nens i nenes, per tal d'aconseguir una bona integració a la societat, respectant els principis 

democràtics de convivència i els drets i llibertats fonamentals.  

El nostre centre és una comunitat educativa, una comunitat de treball en equip. Com tot grup de convivència, la nostra 

comunitat, per tenir consciència dels seus actes, obligacions i drets, necessita d'unes normes reguladores establertes i 

d'acord amb instàncies legislatives superiors. Per tal que tots els membres d'aquesta comunitat desenvolupin les seves 

tasques en ordre, respecte i disciplina, s'estableixen les següents Normes d’Organització i Funcionament (NOFC).  

Les normes de convivència són bàsiques per poder conviure en qualsevol societat com ara un poble, una família, una 

escola... Les nostres NOFC neixen de la necessitat de relacionar-nos i poder realitzar les activitats que s'han de dur a 

terme a l'escola. Establir una sèrie de normes compartides per tota la comunitat educativa resulta imprescindible si 

volem conviure plegats. Les normes són l’eina reguladora de la convivència, tant pel que fa al grup-classe com al 

conjunt del centre educatiu. 

Marc legal 

 

Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig d’educació (en el document, abreujat LOE) 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (en el document, abreujat LEC) 

Decret 102/2010, del 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (en el document, abreujat D102) 

Decret 155/2010, del 2 de novembre, de la direcció dels centres públics (en el document abreujat D155) 

Decret 279/2006, del 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat (en el document, abreujat D279) 
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions. 
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Equip directiu  

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre 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 impulsarà el treball col·laboratiu dels seus membres com a 

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

 

Equip directiu. LEC. Article 147.4.  

1. A cada centre públic s’ha de constituir un equip directiu. 

2. L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics i és integrat pel director o directora, el 

secretari o secretària, el cap o la cap d’estudis i els altres òrgans unipersonals que s’estableixin per  reglament 

o en exercici de l’autonomia organitzativa del centre. 

3. Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del projecte de direcció establert per l’article 144. 

4. El director o directora pot delegar en els membres de l’equip directiu les funcions establertes pels apartats 5.b, 

5.c, 6.a i 7.e de l’article 142. 

5. 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. 

6. Correspon al director o directora 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. 

7. 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 el consell escolar i l’Administració 

educativa. L’Administració educativa avalua l’acció directiva i el funcionament del centre. 
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Òrgans unipersonals de direcció 

Director/a 

Son funcions del/la director/a 

a) 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, eventualment, la dels acords de coresponsabilitat. 

b) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels plantejaments tutorials, 

coeducatius i d’inclusió. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Gestionar el centre, d’acord amb l’article 99.1 de la Llei d’educació (Autonomia de Gestió). 

LEC: Articles 142, 147.6 i 147.7: Funcions director/a centres públics. 

D155: Articles 5 a 12. Funcions i atribucions director/a dels centres públics de la Generalitat (vegeu a continuació). 
D102: Art. 31.3, 39, 49, 50, 51 i 54. Funcions i atribucions del director/a. 
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g) Realitzar les funcions de: representació, direcció pedagògica I de lideratge, relació amb la comunitat escolar, 

coordinació del funcionament I organització general del centre i tasques de gestió. 

 

 

 

 

Extracte Decret 102/2010: Funcions que director pot delegar en Cap d’Estudis i  Secretari/ària: 

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

b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el projecte educatiu i 

garantir-ne el compliment. 

c) 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 recollits 

en el projecte de direcció. 

e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o secretària del centre. 
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Cap d’estudis 

 
Són funcions específiques del/la cap d’estudis de l’Escola La Noguera: 

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

imparteixen l'educació secundària obligatòria, als quals estigui adscrit. Coordinar també, quan 

escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a terme l'elaboració de l'horari escolar i la 

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

escoltat el claustre. 

b) Elaboració dels horaris, distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa 

de l’activitat docent i d’escoltar al claustre. 

LEC: Article 147.2, 147.4 i 147.6., Art 139. Funcions i atribucions del Cap d’Estudis 

Decret 102/2010: Art. 32 i 33. Funcions del Cap d’Estudis. 

Extracte Decret 102/2010. Funcions del/la cap d’Estudis.  

1. 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. 

2. Correspon al o a la cap d’estudis exercir 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 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 del centre. 

3. Per raó de la diversitat dels ensenyaments o dels torns horaris, la direcció del centre pot encarregar funcions de les esmentades a 

l’apartat anterior a un òrgan unipersonal de direcció addicional que, en aquest cas, es podrà denominar cap d’estudis dels 

ensenyaments o torns que correspongui. 

4. Llevat que les normes d’organització i funcionament del centre ho prevegin altrament, el o la cap d’estudis substitueix el director 

o directora en cas d’absència, malaltia o vacant. 
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c) Col·laborar amb l’AMPA de l’escola en la coordinació de les activitats extraescolars.  

d) Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Educació i especialment amb els 

equips d'assessorament psicopedagògic. 

e) Substituir el/la director/a en cas d'absència, malaltia o vacant. 

f) Coordinar l'elaboració i l'actualització del projecte curricular de centre i vetllar per l'elaboració de les 

adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d'aprenentatge i la singularitat 

de cada alumne, especialment d'aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la 

col·laboració i participació de tos els mestres del claustre en els grups de treball. 

g) Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relació amb les 

competències bàsiques i en relació amb els criteris fixats pel claustre de professors en el projecte 

curricular de centre. Coordinar la realització de les reunions d'avaluació i presidir les sessions 

d'avaluació de fi de cicle. 

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

complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixen en el col·legi. 

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

j) Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del professorat que 

es desenvolupin en el col·legi, quan s'escaigui. 

k) Assegurar l’aplicació de les cartes de compromís (i de les addendes en aquelles famílies que ho 

requereixin), del Projecte lingüístic, del Pla d’acció tutorial, del plantejaments coeducatius... 

l) Aquelles altres que li siguin encomanades pel/la director/a o atribuïdes per disposicions del 

Departament d’Educació. 
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Secretari/ària 

 

En l’exercici de l’autonomia organitzativa del centre s’han definit les funcions del/ de la secretari/ària. 

Són funcions específiques del/la secretari/ària de l’Escola La Noguera: 

a) Exercir la secretaria del claustre i del consell escolar i aixecar les actes de les reunions que celebrin. 

b) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa. 

c) Tenir cura de les tasques administratives del col·legi, atenent la seva programació general i el 

calendari escolar. 

d) Estendre les certificacions i els documents oficials del col·legi, amb el vist i plau del/la director/a. 

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

documentació preceptiva.  

Extracte Decret 102/2010. Funcions del/la Secretari/ària.  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
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f) Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres, juntament amb el/la director/a.  

g) Elaborar el projecte de pressupost del col·legi. 

h) Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i 

matriculació d'alumnes, tot garantint que s’adeqüi a les disposicions vigents. 

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

la normativa vigent. 

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

acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 

k) Confeccionar i mantenir l’inventari general del centre. Coordinar la gestió dels inventaris específics. 

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

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

seva reparació quan correspongui. 

m) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, alienació o lloguer de béns i 

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

n) Exercir la prefectura del personal d’administració i serveis adscrit al centre. 

o) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel/per la director/a del col·legi o atribuïdes pel 

Departament d’Ensenyament. 
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Consell Escolar 

 
 

Funcions  

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

del consell escolar són les que recull l’article 148.3 de la Llei d’Educació. A més li correspon vetllar i donar 

suport a l’equip directiu per al compliment de la programació general anual. 

Extracte Decret 102/2010, Article 27:  

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

2. Corresponen al consell escolar les facultats establertes, respectivament per a centres públics i privats concertats, 

als articles 148 i 152 de la Llei d’educació. 

3. El centre determina la composició del consell escolar en les normes d’organització i funcionament, d’acord amb 

el projecte educatiu i respectant la legislació vigent. El reglament del consell escolar, un cop aprovat per aquest, 

s’integra en les normes d’organització i funcionament del centre. 

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

foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 
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Extracte D155/2010,  Funcions del Consell Escolar envers el nomenament i cessament de càrrecs 

unipersonals. 

2.3 La direcció està sotmesa al control social mitjançant el consell escolar del centre i al control 

acadèmic i administratiu de l’administració, i s’exerceix en el context de l’autonomia dels centres. Les 

direccions responen del grau d’assoliment dels objectius del projecte educatiu d’acord amb el projecte de 

direcció, i han de retre comptes a la comunitat escolar, en el marc de les funcions que el consell escolar 

té atribuïdes per llei, i a l’administració educativa de la seva gestió, dels resultats obtinguts, i, quan 

escaigui, de l’aplicació dels acords de coresponsabilitat, mitjançant els pertinents processos 

d’avaluació. 

10.1 A més de les altres funcions inherents a la condició de cap de personal que l’ordenament atribueix 

a la direcció del centre, (al director) li corresponen les funcions específiques següents: a) Nomenar i 

destituir, amb la comunicació prèvia al claustre i al consell escolar, (...) els altres òrgans unipersonals 

de direcció i els òrgans unipersonals de coordinació; assignar-los responsabilitats específiques i 

proposar l’assignació dels complements retributius corresponents, (...) 

16.1 La selecció de director/es correspon a una comissió per a cada centre, integrada per: (...) b) Tres 

membres del consell escolar que no siguin professors, elegits per i entre ells, (...) 

23.2 d) Revocació motivada del nomenament per part de l’Administració, a iniciativa pròpia o a 

proposta motivada del consell escolar, per incompliment de funcions inherents a la direcció del centre. 

En tot cas, la resolució de revocació s’emet després de la instrucció d’un expedient contradictori, amb 

l’audiència prèvia a la persona interessada i escoltat el consell escolar, sense perjudici de les mesures 

cautelars que puguin derivar de l’eventual incoació d’un expedient disciplinari. La proposta motivada 

del consell escolar ha de ser aprovada per majoria absoluta dels seus membres. 
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Corresponen al consell escolar de l’Escola La Noguera les funcions següents: 

a) Estar informat del projecte educatiu i les modificacions correspondents.  

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

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre 

amb entitats o institucions. 

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

e) Aprovar la carta de compromís educatiu. 

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

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

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

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

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

extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució 

del rendiment escolar. 

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

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

 

Extracte Decret 102/2010, Article 40:  

1. Sense perjudici del que s'estableix en l'article 27, el consell escolar d'un centre públic està integrat per les 

següents persones membres: a) El director o directora, que el presideix.; b) El cap o la cap d'estudis.; c) Un o una 

representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.; d) Els i les representants del 

professorat s'elegeixen pel claustre.; e) Els i les representants de l'alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits 

respectivament per ells i entre ells.; f) Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i 

entre aquest personal. (...) 

2. El secretari o secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot, i 

exerceix la secretaria del consell. 

3. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de membres del consell. 

4. El nombre de representants de l'alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del 

total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels progenitors la designa l'associació 

de pares i mares més representativa del centre. 

5. Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves normes d'organització 

i funcionament, d'acord amb el que s'estableix en aquest article i la resta de legislació vigent. 

6. (...) En els centres incomplets, quan el nombre de professorat no permeti assolir el que preveu l'apartat 3, les 

normes d'organització i funcionament han d'establir que, en tot cas, hi hagi el mateix nombre de representants 

dels sectors a què es refereixen els epígrafs d) i e) de l'apartat 1. (...) 

8. El centre no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels tres cursos acadèmics següents a 

aquell en què és determinada. L'aprovació d'una modificació en la composició del consell escolar no entrarà en 

vigor fins al primer procés electoral que es dugui a terme després que s'hagi aprovat. 
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La composició del consell escolar del nostre centre queda configurada de la següent manera: 

 El director/a, que el presideix. 

 El/La cap d’estudis, que en cas d’absència de l’anterior el/la substitueix. 

 Un representant de l’Ajuntament de Balaguer. 

 Sis representants del professorat elegits pel claustre. 

 Cinc representants dels pares, mares i tutors/es legals elegits respectivament per ells i entre ells.  

 Un representant dels pares, mares i tutors/es legals designat per l’AMPA del centre. 

 Un/a representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal. Es 

considera PAS la TEI, l’administrativa, la conserge i el personal de neteja. 

El/La secretària del centre és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la 

secretaria del consell. 
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Claustre del professorat 

 
 

 
 

Composició. Participació altres professionals externs en claustre d’atenció educativa 

Decret 102/2010, Article 29.3. Les NOFC concreten la participació d’altres professionals d’atenció 

educativa, que s’ha d’ajustar al que s’estableix en els articles 146.3 i 151.2 de la LEC. 

LEC, Article 146.3. El/la director/a pot convocar a les sessions del claustre del professorat 

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

funcions establertes per les lletres a, c, d, e, g i h de l’apartat 2 de l’article 146 de la LEC. 
 
 

Composició 

Decret 102/2010, Article 48.1: El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat 

en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes 

educatius del centre. Està integrat per tot el professorat i el presideix el/la director/a. (Els professors 

de religió tenen la consideració plena de mestres del centre i tenen la possibilitat de pertànyer a tots 

els òrgans del centre, excepte els reservats a personal funcionari). 

Article 33.3. Correspon al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la 

secretaria del claustre. 
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Funcions

 
 

Funcions bàsiques 

Decret 102/2010, Article 48.2.  Les funcions que corresponen al claustre de professors són les que 

estableix l’article 146.2 de la Llei d’Educació (LEC). A més, ha de vetllar i donar suport a l’equip 

directiu per al compliment de la Programació General Anual del centre, i per al compliment del Projecte 

de Direcció que, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de 

govern unipersonals i col·legiats del centre. 

LEC, Article 146.2:  El claustre del professorat té les funcions següents: 

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

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

directora. 

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

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

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

f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar. 

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

programació general del centre. 

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

l’ordenament vigent. (Decret 102, Article 19.2) 

i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 
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El claustre del professorat, a més de les funcions que estableix l’article 146.2 de la Llei d’Educació, ha de 

vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació general anual. 

 

 

Altres funcions i consideracions referents al claustre 

Decret 155, Article 10.1. La direcció, a l’hora de nomenar i destituir òrgans unipersonals de direcció i els òrgans 

unipersonals de coordinació, cal que prèviament ho comuniqui al claustre i al Consell Escolar. 

Article 23.2.  El claustre (...) ha de conèixer les candidatures presentades al concurs de mèrits de selecció del 

director i directora del centre, i els seus projectes de direcció. 

Article 39.1/3. Els tutors o tutores es nomenen pel director o la directora, per un curs acadèmic com a mínim, 

havent escoltat el claustre en relació amb els criteris corresponents. El/la director/a informa el consell escolar 

del centre i el claustre del professorat del nomenament i cessament de tutors i tutores. 

Article 41.5.  El/la director/a nomena els òrgans unipersonals de coordinació havent escoltat el claustre en 

relació amb els criteris d’aplicació, i n’informa el Consell Escolar i el claustre. 

Article 48.5. Totes les persones membres del claustre, amb independència de la seva situació administrativa, 

són electores i elegibles com a representants del professorat al Consell Escolar, amb l’única excepció del personal 

substitut, que no és elegible. 

D.A. 5a, 1.  Les delegacions de funció de la direcció del centre en el/la cap d’estudis i en el /la secretari/ària (...) 

s’han de comunicar al claustre i al consell escolar, i s’han d’incorporar a les NOFC. 
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Dels mestres de l’escola 

 

L'exercici de la funció docent en els centres vinculats al Servei d'Educació de Catalunya comporta el dret 

de participar en els òrgans del centre, d'acord amb el que estableixen les lleis. 

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. 

Els mestres i els professors són els agents principals del procés educatiu en els centres. Els mestres tenen, 

entre altres, les funcions següents (LEC. Art. 104): 

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

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

l'atribució docent. 

b) Avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes. 

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

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

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

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

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

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

h) Col·laborar en la recerca, l'experimentació i el millorament continu dels processos d'ensenyament. 

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

si són programades pels centres i són incloses en llur jornada laboral. 

j) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar com a 

eina metodològica. 

k) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars, d'acord amb 

l'article 34. 

Tots els docents de l’escola, independentment de la seva situació administrativa, del seu càrrec, del temps 

que porta al centre…, com a mestres que exerceixen al centre tenen els mateixos drets, obligacions i deures.  
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Equips docents / de cicle  

 

Pel que fa a l’ordenació dels equips docents, en relació a diversos aspectes de l’actuació educativa, trobem 

que: 

 Per al segon cicle de l’educació infantil, el Decret 181/2008 (art. 12) estableix que en relació amb el 

desenvolupament del currículum i el procés evolutiu del seu alumnat, l'equip de cicle: 

a) Serà responsable del seguiment de l'alumnat del grup i establirà les mesures necessàries per 

a la millora de l'aprenentatge, d'acord amb el projecte educatiu del centre. 

b) L'equip de cicle col·laborarà per prevenir les dificultats d'aprenentatge que puguin presentar-

se i compartirà tota la informació que calgui per treballar de manera coordinada en el 

compliment de les seves funcions. 

 Per a l’etapa d’educació primària, el Decret 119/2015 (art. 13) en relació amb el desenvolupament del 

currículum i el procés del seu alumnat, especifica que els equips de cicle tindran les funcions 

següents: 

a) Desenvolupar el currículum per concretar les activitats d’ensenyament i aprenentatge i 

altres actuacions que s’escaiguin. 

b) Fer el seguiment del procés d’aprenentatge global dels alumnes del grup i establir les 

mesures necessaries per a la seva millora, tot revisant i valorant els processos 

d’ensenyament. 
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c) Fer col·legiadament l’avaluació dels alumnes, d’acord amb la normativa establerta, adoptar 

les corresponents decisions de promoció i avaluar la pròpia pràctica docent. 

d) Qualsevol altra funció que estableixi el Departament d’Ensenyament o es determini en el 

projecte educatiu de centre o en el projecte educatiu de ZER. 

Els equips docents col·laboraran per prevenir i atendre les necessitats educatives dels alumnes I els 

problemes d'aprenentatge que puguin presentar-treballant de manera coordinada en el compliment de les 

seves funcions. A aquest efecte, els centres han de preveure horaris específics per a les reunions de 

coordinació dels equips docents dins del període de permanència del professorat en el centre.  

A l’Escola La Noguera cada cicle està format pels mestres tutors d’aquell cicle i dels mestres que han estat 

adscrits a començament de curs. Els mestres especialistes o de reforç que fan classe a cicles diferents 

quedaran adscrits a un d’ells en funció de la quantitat d’hores que imparteixi docència I de l’equilibri 

numèric dels cicles, a principi de curs, malgrat puguin incorporar-se a d’altres cicles de forma puntual.  

Els cicles constitueixen la unitat bàsica d'organització pedagògica en matèria de programació, avaluació i 

recuperació de l'alumnat. Hi ha els següents cicles: 

 Parvulari: P3, P4 i P5. 

 Cicle Inicial: 1r i 2n. 

 Cicle Mitjà: 3r i 4t. 

 Cicle Superior: 5è i 6è. 
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Són funcions dels equips de cicle: 

a) Coordinar l'organització i el desenvolupament dels ensenyaments propis del cicle en el col·legi, com 

a criteri prioritari. 

b) Formular propostes relatives als projectes educatiu i curricular del centre i a la programació general. 

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

presidida pel/la cap d’estudis, per a l'avaluació i promoció dels alumnes que finalitzen un cicle. 

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

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

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

g) Harmonitzar la metodologia i l'avaluació que s'ha d'emprar en el cicle i al llarg de les diferents 

etapes, d'acord amb els criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els resultats. 

h) Fer el seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge dels diferents grups d'alumnes, 

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

en concret dels alumnes amb necessitats educatives especials i/o dificultats d'aprenentatge. 

i) Planificar, analitzar i revisar els agrupaments d'alumnes, els processos de recuperació i l'atenció 

individualitzada, i els recursos esmerçats. 

j) Harmonitzar el pla d'acció tutorial i l'orientació dels alumnes i el traspàs d'informació a les 

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

k) Interpretar les NOFC, adaptant les actuacions que se’n derivin a l’edat de cada grup d'alumnes. 
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l) Fer operatius en el cicle tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i funcionament dels 

ensenyament en el cicle : sortides, celebracions, activitats complementàries, etc. 

m) Coordinar-se amb els professionals de suport que intervenen en el procés educatiu dels alumnes del 

cicle 

n) Afavorir el intercanvi d'experiències i valoracions entre els membres de l'equip i també amb 

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

o) Plantejar al claustre les propostes de formació permanent del professorat vinculades als interessos i 

necessitats del cicle i amb implicació a nivell de centre. 

p) Col·laborar amb el/la cap d'estudis en l'elaboració dels horaris de les activitats dels alumnes, tenint 

en compte els recursos humans i materials disponibles i d'acord amb criteris pedagògics. 

q) Plantejar i orientar les reunions amb les famílies dels alumnes, especialment amb aquelles que són 

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

r) Totes aquelles relacionades amb els processos organitzatius del cicle, així com les que d'acord amb 

la funció general, l'equip directiu li vulgui encomanar. 

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

materials i/o formació per tal que pugui integrar-se plenament i participar activament a l’escola. 

Els cicles es reuneixen setmanalment i sempre que els convoca el/la coordinador/a o ho sol·licita almenys 

un terç dels seus membres. El/La coordinador/a deixarà un resum escrit en l’acta de cicle, fent-hi constar 

els punts de l'ordre del dia i el contingut dels acords presos. El/La coordinador/a el donarà a conèixer al 

cap d'estudis i passarà a formar part de la documentació general del centre. 
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Comissions 

 

Al inici de cada curs escolar es crearan les commissions de treball prescriptives I aquelles que es 

considerin oportunes, I seran presentades al claustre de mestres I al consell escolar. 

En la composició de les comissions es vetllarà perquè hi hagi, almenys, un mestre adscrit a cadascun del 

cicles, els quals actuaran com a canal comunicatiu de les diferents comissions amb la resta de mestres 

del cicle i a l’inrevés, faran arribar a les comissions les propostes que sorgeixin en els diferents cicles a les 

comissions de treball. La periodicitat de les reunions d’aquestes comissions s’especificaran al PGC. 

 Comissió pedagògica: Està formada per l’equip directiu i pels coordinadors de cicle. Són funcions 

de l'equip de coordinació pedagògica al llarg dels cicles i etapes, així com en les activitats de centre 

que es puguin realitzar: 

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

b) Col·laborar amb el/la cap d’estudis en la planificació, seguiment i avaluació de les activitats 

pedagògiques del centre, i específicament en la gestió del pla d'avaluació interna. 

c) Vetllar pel desplegament dels objectius i les activitats incloses en la programació general del 

centre amb caràcter anual. 

d) Recollir les aportacions dels diferents cicles abans de la realització de les sessions de claustre. 

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

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

f) Col·laborar amb el/la secretari/a en la planificació i distribució dels recursos del centre. 
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 Comissió d’atenció a la diversitat: Formada per una persona de l’equip directiu, la mestra 

d’educació especial, els coordinadors de cicle, el treballador social, el psicopedagog de l’EAP I, si 

s’escau- l’assessora LIC. Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i 

prioritats per a l’atenció a la diversitat dels alumnes, l’organització, ajustament i seguiment dels 

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

amb necessitats educatives especials i específiques i la proposta dels plans individualitzats. El/La 

mestr/ea d’educació especial actuarà de secretari/a de les sessions i n'aixecarà acta. 

 Comissions d’avaluació: Les comissions d'avaluació estan formades per tots els mestres que 

exerceixen en el cicle i presidides pel/per la cap d’estudis o la persona en la que delegui. El/La 

coordinador/a de cicle actuarà de secretari/a de les sessions i n'aixecarà acta. Les comissions 

d’avaluació es reuniran com a mínim un cop al trimestre. 

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

presenten dificultats i les mesures de reforç i adequació preses, així com les modificacions en la 

programació i estratègies d'intervenció proposades pels mestres. En la sessió següent s'haurà de fer 

el seguiment del grau de compliment dels acords presos. 

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

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l'alumne en el 

cicle. Per als alumnes que passen de cicle sense haver-ne assolit tots els objectius, s'hauran de fer 

explicites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle anterior. 

En la darrera acta del 2n curs de cicle mitjà es farà constar la proposta dels alumnes que 

realitzaran Llengua Francesa i dels que realitzaran reforç de Llengua Catalana. 
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Les funcions de les comissions d'avaluació són: 

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

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

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

a les activitats educatives del cicle. 

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

finalitzar el cicle. 

e) Decidir si els alumnes promocionen de nivell o hi resten un any més, en els cas que no 

hagin assolit completament els objectius del curs. Per a prendre aquestes decisions, es 

tindran en compte els criteris recollits en el document “criteris de retenció en un nivell 

escolar” (documents d’avaluació) 

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

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

incompleta els objectius del cicle anterior. 

g) En finalitzar cada cicle, aprovar la proposta de distribució de l’alumnat dels dos grups del 

mateix nivell, feta pels tutors, per tal de compensar les diferències que s’hagin pogut 

produir i d’afavorir la cohesió social entre l’alumnat. 
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Acció i coordinació tutorial 

 

El Decret 102/2010 (art. 15) pel que fa a l’acció tutorial que es duu a terme a tots els centres educatius de 

Catalunya, estableix que L'acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al 

desenvolupament personal i social de l'alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d'acord 

amb la seva edat, i comporta el seguiment individual i col·lectiu de l'alumnat per part de tot el professorat. 

Les actuacions associades a l'acció tutorial són: 

a) Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l'evolució educativa dels seus fills i filles, i oferir-los 

assessorament i atenció adequada. 

b) 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. 

c) Vetllar pels processos educatius de l'alumnat i promoure la implicació de cada alumne/a en el seu 

procés educatiu. 

d) Dur a terme la informació i l'orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de l'alumnat, 

tot evitant condicionants lligats al gènere. 

e) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del centre. 

f) Aquelles altres actuacions de caràcter individual o col·lectiu específicament establertes en els 

decrets reguladors del currículum de cada ensenyament. 
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Finalitats i funcions 

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 (D102/2010. Art.38): 

a) La tutoria individual és element essencial en la tasca educativa dels centres.  

b) 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 les actuacions a), b), c) i d) establertes a l'article 15.  

c) 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, del que preveu 

l'apartat e) de l'article 15. 
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Mesures de promoció de la convivència  

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

deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta. El procés educatiu necessita ser dut a terme en un 

clima de convivència que afavoreixi l’aprenentatge. Amb aquesta finalitat, l’escola acorda treballar:  

- Pel que fa a l’aula: 

o Implementació del Pla d’acció tutorial, on es recullen aquelles actuacions acordades pel claustre 

del professorat, i que entre d’altres objectius hi ha la millora de les relacions amb un mateix i 

amb els altres. 

o Programar sessions per desenvolupar l’educació emocional, en tots els cursos, per desenvolupar 

la capacitat assertiva i l’empatia. 

o Elaborar una guia/protocol d’actuació per a la gestió efectiva dels conflictes a l’aula. 

o Fer participar l’alumnat del procés d’establiment de normes de convivència. 

- Pel que fa al centre: 

o Sensibilitzar el claustre de la necessitat de tractar els conflictes com a font d’aprenentatge. 

o Afavorir una cultura de centre acollidora i explicar-ho en el projecte educatiu. 

o Establir una hora de tutoria a cada curs. 

o Crear l’assemblea de delegats i delegades d’aula.  

o Afavorir que els docents, i de manera especial els tutors/es, puguin disposar de temps i espais 

per resoldre els petits conflictes el més aviat possible. 
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o Realitzar tallers o sessions de formació adreçats a l’alumnat a càrrec de professionals sobre: 

autoestima, maltractament, assetjament, consum i dependència de tòxics... 

- Pel que fa a l’entorn: 

o Col·laborar estretament amb les administracions locals per promoure actuacions preventives en 

relació amb els conflictes que es produeixen fora de l’espai del centre. 

Per la bona convivència del centre, tots els/les membres de la comunitat educativa han de conèixer i 

complir aquestes normes. Els/les mestres, alumnes i les famílies, n’han de ser coneixedors per tal 

d’establir els mitjans i condicions adequades per a prevenir les faltes així com l'aplicació de les sancions. 

Davant de qualsevol falta és prioritzarà la reflexió (particular, en grup, en assemblea de classe...) sobre 

l'acció i una posterior rectificació de la conducta, dedicant el temps que es consideri necessari, ja sigui en 

el moment que es produeix, o bé a l’hora específica de tutoria. 

D’acord amb els plantejaments del centre, cada aula podrà establir un petit reglament que donarà a 

conèixer detalladament al seu alumnat els primes dies de curs, i insistirà en aquestes normes cada 

vegada que cregui oportú. Els/les professors/es es posaran d’acord a principi de curs sobre la manera de 

portar la disciplina, i serà missió dels respectius tutors/es de donar-la a conèixer.  

Aquests reglaments d’aula es redactaran de manera que siguin fàcilment comprensibles per a ’alumnat, 

estaran adequats a la seva edat i buscaran la motivació i l’estímul en les mateixes. 
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Conductes sancionables  

Faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre  

Es consideren conductes greus, contràries a la convivència del centre: 

 Els actes greus d'indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa, el 

deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur 

intimitat o llur integritat personal. 

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

deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la sostracció 

de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 

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

incitació a aquests actes. 

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

 Agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat 

educativa. 

 El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del material 

d'aquest o dels objectes i les pertinences d’altres membres de la comunitat educativa. 
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 Actes que atemptin greument contra la intimitat o la integritat personal dels altres membres de 

la comunitat educativa 

 La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de 

documents i material acadèmic.  

 Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal 

dels membres de la comunitat educativa.  

 La reiteració de faltes lleus durant un mateix curs acadèmic. 

Seran considerades especialment greus les faltes o conductes que impliquin discriminació per raó de 

gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats. 

Conductes contràries a la convivència en el centre  

Es consideren conductes lleus contràries a la convivència: 

 L’incompliment de qualsevol de les normes de convivència del centre, anteriorment descrites, 

quan no siguin considerades greus. 

 Les faltes d’assistència injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. 

 Les irregularitats en què pot incórrer l’alumnat, quan no siguin greument contràries per a la 

convivència definides en les norms de l’escola definides a continuació. 
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Normes de l’escola  

Amb la finalitat de garantir la convivència entre tots els membres que configuren la comunitat 

educativa s’estableixen les següents normes: 

Normes de caire personal 

 Tenir cura de la higiene i l'aspecte personal: vestir-se adequadament, dutxar-se...  

 Utilitzar un vocabulari i un to correctes.  

 Respectar l’estudi dels companys. 

 Evitar jocs violents. 

 Evitar agressions i baralles. 

 Col·laborar i ajudar als altres alumnes. 

 Respectar les pertinences dels altres. 

 Utilitzar el diàleg per solucionar qualsevol conflicte. 

 No discriminar a cap company, ni cap altre membre de la comunitat educativa per qualsevol 

circumstància personal o social. 

 Col·laborar en la solució dels problemes que afectin al conjunt de la classe, del cicle o de l'escola, 

manifestant el propi punt de vista en les actuacions de debat. 

 En casos de pediculosi, o situacions analogues, s’ha de venir totalment desparassitat sense que 

suposi un risc per la resta d’alumnat. 
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Normes referents als materials  

 Utilitzar només el material que calgui sense fer despeses innecessàries.  

 Emprar els fulls correctament sense fer-ne mal ús. 

 Tenir cura del material fent-ne un bon ús. 

 Tractar els llibres amb cura: a casa, a classe, a la biblioteca,... tant si són propis com de préstec.  

 Conservar el material fungible fins que s'acabi (llapis, goma, colors, ...). 

 No menjar en temps de classe ni portar gormanderies a l’escola.           

 No portar pilotes ni joguines de casa. 

 Cada inici de curs els alumnes aportaran els materials de neteja personal que es descriuen a la 

normativa d’inici de curs. 

Normes referents a l’ambient de treball, a la classe a l’escola, a casa... 

 Treballar en silenci.  

 Escoltar i respectar les intervencions dels altres en una conversa.  

 Respectar l'espai físic de cadascú per treballar i guardar les seves coses.  

 Acostar-se a les persones amb qui es vol parlar en lloc de cridar.  

 Assistir a l’escola.  

 Ser puntual quan s'arriba a l'escola, quan se surt de l'escola i a l'hora del pati.  

 Justificar les faltes d'assistència i retard. 
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 Fer la fila bé i entrar i sortir ordenadament, acompanyats d’un mestre/a. 

 Penjar bé la roba als penjadors. 

 A l’interior de l’edifici no es portarà gorra ni cap altre complement que tapi tot el cap. 

 Respectar i fer un bon ús de les instal·lacions i materials que s’utilitzen al centre. 

 Respectar al mestre, atendre a les seves explicacions i realitzar les tasques que se li encomanen. 

 L’alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial portaran bata per treballar a l’aula i per anar al 

menjador del centre. 

 Per fer Psicomotricitat i Educació Física cal portar l’equip adequat (xandall del centre i sabatilles 

esportives) i els estris de neteja personal, tal i com s’indica a la normativa d’inici de curs. 

 Desplaçar-se en els espais tancats caminant i utilitzant un to de veu adequat.  

 Preparar els materials necessaris per començar la feina. 

 L’alumnat de Primària evitarà anar al lavabo en hores de classe. 

 No sortir de la classe sense el permís corresponent. 

 No es podrà sortir del recinte escolar, si no es que porten el consentiment dels pares o tutors per 

escrit, o s’ha avisat telefònicament..., o el vénen a buscar.  

 Per a la realització de les activitats programades fora del centre caldrà que l'alumnat porti una 

autorització signada pel pare, la mare o un/a tutor/a, i si s’escau, el corresponent rebut del 

pagament de l’activitat. 

 Llençar papers i deixalles als contenidors corresponents. 

 Deixar els lavabos i wàters nets.Ser curós amb l’entorn i mantenir-lo net. 
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 Si s’observa alguna situació abusiva, ja sigui en un mateix o en altri, cap comunicar-ho 

immediatament al mestre o monitor encarregat de l’activitat. 

 Cal respectar la normativa de funcionament de cada nivell que anualment es lliura al inici del 

curs. 

 L’ordinador, i internet en general, s’ha d’utilitzar per tasques educatives, navegant pel lloc que 

indiqui el professorat i evitant la connexió a xarxes socials, així com a qualsevol pàgina que 

pugui pertorbar l’estudi. 

 Les portes s’obriran al matí a les 8:55 i a les 12:25; i a la tarda a les 14:55 i a les 16:25. I es 

tancaran a les 9:05 i a les 12:35 al matí; i a les 15:05 i a les 16:35 respectivament. Cal arribar 

amb puntualitat. L’alumnat que arribi  tard reiteradament, s’avisarà a la família. 

 Les famílies no poden entrar al recinte de les aules en hores de classe. La porta de CI i P5 es 

tancarà quan acabin d’entrar les files dels nens i nenes. 

Normes referents al pati i als moments d’esbarjo 

 A l'hora d'esbarjo l’alumnat no es podrà quedar dins l'aula sense un mestre/a ni romandre pels 

passadissos. 

 Evitarem els jocs violents. 

 Les pilotes que s’utilitzaran a l’hora del pati seran adients a l’edat de l’alumnat. 

 No llençar pedres al pati, ni donar cops de pilota. 

 Respectar les plantes, els arbres i el mobiliari del pati. 
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 Comunicar les incidències als mestres del pati. 

 No jugar amb l’aigua ni mullar-se. 

 Abans de jugar, cal menjar tot l’esmorzar i llençar l’embolcall al contenidor corresponent. 

 Respectar i utilitzar correctament els jocs del pati 

 Acceptar les normes dels jocs. 

 Recollir els jocs i guardar-los quan acabi l’hora d’esbarjo.  

 Sortir i entrar del pati ordenadament seguint les indicacions del mestre. 

 Els dies de pluja hom romandrà a les classes sota la vigilància d’un mestre/a dedicant el temps a 

jocs sedentaris. L’alumnat de CI i P5 pot fer ús del passadís central. 

Altres normes 

 No es podran portar telèfons mòbils a l’escola. Si un alumne n’ha de dur perquè l’ha de menester 

al sortir de l’escola, caldrà que el pare/mare o tutor legal ho comuniqui per escrit al mestre-tutor/a 

i dins del centre el mantindrà apagat. El centre no es responsabilitzarà de la seva pèrdua o 

sostracció. 

 No es poden portar càmeres de fotos, vídeo, MP3, MP4, etc.  

 Les normes descrites als apartats anteriors són també vigents en l’ús del servei de menjador, 

temps d’acollida..., així com a la resta d’activitats que s’organitzin al centre, amb independència 

de les normes específiques que pugui tenir un determinat servei o activitat. 
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Sancions imposables  

Faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre  

Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades com a greus són les 

següents: 

 Realització de tasques educadores per a l'alumne. La realització d'aquestes tasques no es podrà 

perllongar per un període superior a un mes. 

 Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d'altres membres de la comunitat 

educativa (la responsabilitat civil correspon als pares o representants legals dels alumnes en els termes 

previstos en la legislació vigent).  

 Suspensió al dret a participar en activitats extraescolars o serveis del centre durant un període que no 

podrà ser superior a 3 mesos o al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic si és 

inferior a 3 mesos.  

 Suspensió del dret a participar en activitats escolars complementàries (sortides/ excursions/colònies) 

durant un període que no podrà ser superior a 3 mesos o al que resti per a la finalització del 

corresponent curs acadèmic si és inferior a 3 mesos.  

 Suspensió del dret d'assistència a determinades classes durant un període o al que resti per a la 

finalització del corresponent curs acadèmic, si és inferior a 3 mesos. Durant el temps que duri la 

sanció, l'alumne haurà de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.  
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 Suspensió del dret d'assistència al centre per un període que no podrà ser superior a 3 mesos, sense que 

això comporti la pèrdua del dret a l'avaluació continuada i sens perjudici de l'obligació de realitzar 

determinats treballs acadèmics al domicili de l'alumne.  

Conductes contràries a la convivència en el centre  

Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades com a lleus són les 

següents: 

 Mesures que aplicarà el tutor o el mestre de l’escola, en qualsevol cas se n’informarà al mestre tutor de 

l’alumne o se’n deixarà constància escrita al full de registre d’aula: 

− Amonestació oral i/o anotació a l’agenda. 

− Privació del temps d’esbarjo fent alguna tasca, l’alumnat no podrà romandre sol a l’aula. 

− En el cas que un alumne mantingui reiteradament una actitud contrària a la bona convivència 

del centre, la família rebrà un full d’incidència que haurà omplert el mateix alumne (a partir de 

CM) explicant els fets ocorreguts. Aquest full haurà de retornar al centre signat per la família.  

− Canvi de grup o classe de l’alumne/a en una activitat determinada. 

− Compareixença davant del cap d'estudis o director/a del centre. 
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 Mesures que aplicarà l’equip directiu de l’escola: 

− Quan l’alumne/a acumuli tres fulls d’incidència s’enviarà a la família un comunicat 

d’incidència des de la direcció del centre. La família l’haurà de signar aquest comunicat i 

retornar-lo al centre.  

− Realització de tasques educadores, d’una durada màxima d’una setmana, i/o la reparació 

econòmica dels danys causats al material del centre o al d’altres membres de la comunitat 

educativa. 

− Suspensió del dret d’assistència a determinades classes o activitats. 

− Aquest mateix criteri regirà també en l’ús dels serveis de menjador, acollida, amb la diferència 

que, si un alumne incompleix de manera sistemàtica les normes de convivència pot veure’s privat 

d’utilitzar aquests serveis, tal com s’indica també en la normativa específica de cada servei. 
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Drets i deures  

Dels drets de l’alumnat 

Tot l’alumnat del nostre centre té els següents drets:  

 Dret a l’educació integral i a rebre una formació.  

 Dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar. 

 Dret al respecte de les seves conviccions.  

 Dret a la integritat i la dignitat personal. 

 Dret a participar. 

 Dret a rebre informació.  

 Dret a la llibertat d'expressió. 

 Dret a una orientació escolar. 

 Dret a la igualtat d'oportunitats. 

 Dret a protecció social.  

 Dret a la protecció dels drets. 
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Dels deures de l’alumnat 

Així mateix, tot l’alumnat del centre té els següents deures: 

 Deure d'estudi i realització de les tasques acadèmiques. 

 Deure de respectar les normes de convivència, la qual cosa implica: 

- 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, raça, sexe o per 

qualsevol altra circumstància personal o social. 

- Respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d'acord amb la legislació vigent.  

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

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

- Complir  la normativa  d’organització i funcionament de centre. 

- Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del centre, 

sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, d'acord amb el 

procediment que estableixi el reglament de règim interior del centre i la legislació vigent.  

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

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

convivència en el centre. 

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

no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules.  
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Dels drets del professorat 

Els  drets genèrics dels funcionaris en l’exercici de la funció pública, segons la legislació vigent (articles 

92 i 106 del decret 1/1997 de 31 d’octubre DOGC 2509 de 3-11-1997) són: 

 A la llibertat de càtedra, sense detriment del compliment del currículum, del Projecte Educatiu del 

Centre i dels acords dels diferents òrgans del centre. 

 De participació en la gestió i control del centre, a través dels òrgans de govern i coordinació. 

 Al respecte a la seva dignitat personal i professional. 

 A convocar els pares, mares i tutors dels alumnes que li han estat encomanats. 

 De reunió d'acord amb la legislació vigent i prenent en consideració el normal desenvolupament de 

les activitats docents. 

 Al desenvolupament i a la promoció professional i a la formació permanent. 

 De vaga 

Dels deures del professorat 

Els deures genèrics dels funcionaris segons la legislació vigent (article 108 del decret 1/1997 de 31 

d’octubre DOGC 2509 de 3-11-1997 i segons decret  243/1995 de 27 de juny sobre reglament de règim 

disciplinari de la funció pública de la Generalitat de Catalunya DOGC 2100 de 13-9.1995 ) són: 

 De respectar els drets dels altres membres de la comunitat educativa. 

 De respectar la reserva en el tractament de la informació privada dels alumnes. 
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 De complir l’horari d’assistència al centre, a les reunions degudament convocades i a les activitats 

del pla de formació del centre. 

 De complir les obligacions inherents a la seva professió docent referits a les tasques i responsabilitats 

contingudes a la programació general de centre aprovada cada curs acadèmic pel Consell Escolar. 

 De complir les seves funcions segons la legislació vigent (Veure apartat funcions dels docents). 
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Dels drets dels pares, mares i tutors/es legals 

Tenen condició de mares/pares d'alumnes d'aquest centre les persones físiques amb la pàtria potestat 

sobre l'alumne/a des del moment de la matriculació del menor al centre. En cas d'absència o inexistència 

dels pares hi haurà un tutor autoritzat de l'alumne. Es perdrà la condició de pare i/o mare d'alumne en el 

cas de pèrdua legal de la pàtria potestat. 

 D'intervenció en la vida escolar en representació i interès dels propis fills/es.  

 D'informació: 

- Sobre l'organització i funcionament del centre. 

- A ser atesos pels professors i mestres tutors dels seus fills en els horaris fixats en la PGA.  

- A ser escoltats en aquelles decisions que afectin a l'orientació acadèmica dels seus fills. 

- A assistir a les reunions convocades segons la programació general anual. 

- A rebre informació correcta i puntual del comportament i activitat acadèmica i conductual dels 

seus fills. 

 A una educació per als propis fills d'acord a les finalitats establertes en la Constitució i les lleis.  

 A formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves pròpies conviccions, en el marc de la 

normativa vigent. 

 A ser tractats amb respecte per part de la resta de la comunitat escolar. 

 De participació en la gestió i intervenció en el control del centre, a través dels òrgans de govern i 

coordinació del centre.  
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 D'associació en l'àmbit educatiu per constituir AMPAs. 

 De reunió d'acord amb la legislació vigent i prenent en consideració el normal desenvolupament de 

les activitats docents.  

Dels deures dels dels pares, mares i tutors/es legals 

 El deure principal dels pares és que els seus fills cursin els ensenyaments obligatoris i assisteixin 

regularment a classe, això com seguir el seu progrés escolar. Per assegurar-ne el compliment  tenen 

el deure de: 

- Acceptar els objectius i els principis expressats al Projecte Educatiu del Centre, al desenvolupament 

curricular, a la programació general anual i a la normativa del centre. 

- Col·laborar amb els professors i altres òrgans educatius per al millor desenvolupament del procés 

educatiu. 

- Fer créixer en els seus fills actituds favorables a l'escola. 

- Assistir a les reunions i entrevistes que siguin convocades pels tutors, l’equip directiu o d’altres 

professionals del centre per tractar assumptes relacionats amb la conducta o rendiment dels seus 

fills. 

- Respectar l’horari d’entrevistes i avisar amb prou temps d’antelació si per algun motiu no pot 

assistir-hi. 

- Tenir cura de la neteja personal i el vestit adequat dels seus fills. 
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- Comunicar a l'escola si els seus fills/es pateixen malalties infecto-contagioses i parasitàries. 

- Assumir els acords presos pels òrgans col·legiats del centre a través dels seus representants. 

- Responsabilitzar-se que els nens i nenes compleixin el calendari i l’horari escolar i justificar les 

absències dels seus fills davant el mestre tutor. 

- Facilitar als seus fills els mitjans adients per portar a terme les activitats indicades pel 

professorat. 

- Proporcionar als fills el material necessari per a la realització de les feines escolars i l'equipament 

preceptiu del centre. 

- Informar als i les mestres de les diverses situacions que viu el nen o nena fora l’escola i dels 

problemes d’ordre físic o psíquic que puguin condicionar la seva vida escolar. 

 Tractar amb respecte i educació a tot el personal que treballa a  l'escola. 

 Respectar l'autoritat i les indicacions o orientacions educatives del professorat. 

 Respectar les normes del centre contingudes en el present reglament, així com altres normes de rang 

superior que resultin d'aplicació en cada cas concret. 

 De responsabilitat envers els propis fills/es. 

 Compliment dels compromisos adquirits a través de la carta de compromís educatiu. 

 Respectar els horaris de docència del professorat i no interferir en consultes i comunicats que es 

poden fer amb una nota a l’agenda. 
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FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

Horaris del centre 

 

Els horaris del centre són aprovats, anualment, pel consell escolar seguint la normativa educativa 

corresponen. L’horari de l’escola és el que determina el Departament d’Ensenyament amb caràcter 

ordinari pels centres educatius de 2n cicle d’educació infantil i primària: 

 Horari lectiu de matí: de les 9 hores a 12,30 hores. 

 Horari lectiu de tarda: de les 15 hores a 16,30 hores. 

Aquest horari, tal i com estableix la normativa, es veu ampliat en l’alumnat que realitza el suport escolar 

personalitzat fora d’horari lectiu, de 16,30 hores a 17,15 hores. 

L’AMPA de l’escola, amb la finalitzat de contribuir a la formació de l’alumnat I conciliar la seva vida 

familiar i professional, organitza els serveis d’acolliment matinal i de tarda: 

 Horari d’acolliment de matí: de 8,30 a les 9 hores. 

 Horari d’acolliment de tarda: de 16,30 a les 17 hores. 

L’AMPA també organitza activitats extraescolars que es duen a terme, de manera habitual, en els 

següents horaris: 

 Horari extraescolars de matí: de 12,30 hores a 13,30 hores. 

 Horari extraescolars de tarda: de 16,30 hores a les 17,30 hores. 
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L’escola està adherida al conveni signat entre el Consell Comarcal de La Noguera i l’empresa 

adjudicatària del servei de menjador. Aquest es duu a terme de 12,30 hores a les 15 hores. 

L’assistència a qualsevol activitat te caràcter obligatori pels alumnes inscrits. El consell escolar pot 

aprovar els horaris de determinades activitats de caràcter especial que per la seva naturalesa excedeixin els 

de la jornada habitual en les seves sessions de matí i/o tarda. 

Les portes del centre s'obriran 5 minuts abans de les hores d'inici de les sessions de matí i tarda per tal 

que els alumnes puguin accedir al recinte escolar i 5 minuts més tard es tancaran. 

 

Puntualitat 

 

Per la bona convivència i harmonia caldrà vetllar la puntualitat. Si els alumnes arriben al centre després 

de l'horari establert i la porta està tancada (es tanca cinc minuts després de l’hora d’entrada), se'ls 

facilitarà l'accés però els seus pares o representants legals hauran de justificar per escrit el retard. 

L’alumnat de primària, en cas que no es justifiqui i arribi amb més de 15 minuts de retard, romandrà a 

la zona d’administració fins el proper canvi de classe i serà considerat un retard no justificat.El/La 

tutor/a portarà el registre dels alumnes que arriben tard i, en els casos reiteratius, s’engegaran els 

protocols pertinents establerts amb caràcter general per aquests casos. 
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Entrades  

 

L'alumnat d'Educació Infantil i de Cicle Inicial de Primària accedirà al centre per la porta gran d’accés al 

pati. Els familiars i acompanyants de l’alumnat romandrà fora de l’escola, a excepció de P3 i P4 que 

podran acompanyar-los fins a la porta d’entrada a l’equipament on hi ha situades les seves aules. 

L’alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior accedirà sense acompanyants a l’escola. 

Quan una família hagi d'informar d'algun aspecte a la mestra ho farà mitjançant una nota o un avís a 

l’agenda o li comunicarà al/a la conserge o la persona que estigui a la porta/pati. L’objectiu és garantir la 

seguretat de l’alumnat i no destorbar els/ les mestres a l'entrar. 

En cap cas un mestre/a pot atendre un pare, mare o tutor/a legal un cop ha sonat la música d’entrada a 

l’escola. Si es dóna el cas que un pare, mare o tutor/a legal vol comunicar alguna cosa al tutor/a o a 

algun mestre/a pot fer-ho mitjançant l’agenda, via correu electronic, telefònicament o communicant-ho a 

direcció o consergeria. 

 

 

 

51 



Sortides 

 

L'alumnat d'educació infantil i de cicle inicial de primària sortirà del centre per la porta gran d’accés al 

pati. Els familiars i acompanyants romandran dins del pati, però fora de l’edifici de l’escola, fins que 

l’alumnat sortirà acompanyat del mestre/a responsable del grup en aquell moment. Aquest alumnat serà 

donat en mà a un adult responsable, com a norma s’entregaran els nens al progenitor que tinguin 

atribuïda la guàrdia i custòdia dels infants. En el cas que vingui a recollir a l’infant algun adult no 

habitual, o que marxi amb un germà més gran escolaritzat al centre, cal haver omplert l’autorització que 

el centre disposa per aquests casos.  

Per facilitar i agilitzar la sortida de l’alumnat, es recomana als pares i mares que no accedeixin a les 

sortides passant per l’interior de l’edifici, ja que això suposa embussos. 

L’alumnat de cicle mitjà i cicle superior sortirà acompanyat del mestre responsable del grup en aquell 

moment fins a la porta petita d’accés al pati. Les famílies els esperaran a l’exterior de l’escola. 

Quan una alumne/a ha de sortir sol/a fora de les hores habituals, ha de portar necessàriament una 

autorització escrita a l’agenda del pare, mare i/o tutor legal i, si no té autorització, és necessari que els 

pares el vinguin a buscar a l’escola. 

En qualsevol circumstància, per autoritzar la recollida del infants per part d’altri, sempre caldrà omplir 

l’autorització.  

Totes les famílies podran accedir al pati durant les entrades i les sortides de l’escola els dies de pluja. 
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Actuacions a seguir en el supòsit de retard o no venir a  

recollir l’alumnat a la sortida del centre 

 

En el cas de manca de puntualitat a l’hora de recollir a l’alumnat del centre, el mestre responsable de 

l’alumne en aquell moment, un cop transcorregut 15 minuts trucarà als seus pares per tal de que 

vinguin a recollir-lo, si passats 30 minuts no ha estat possible parlar amb els pares es trucarà a la policia 

local. Un cop la policia es presentarà al centre es farà un informe especificant les actuacions fetes per 

l’escola i tot seguit n’assumirà la custòdia de l’alumne en el centre (juntament amb el/la mestre/a amb 

qui hagi estat fins aquell moment) fins a poder lliurar-lo als pares o tutors legals. En ambdós casos, les 

famílies reincidents hauran de signar el llibre de registre de retards en la recollida de l’alumnat que hi ha 

al centre. 

La reiteració freqüent d’aquests fets en una mateixa família, en la mesura que comporta una manca 

d’assumpció de responsabilitats de custòdia dels menors que li correspon, es tractarà de manera similar 

als supòsits d’absentisme. En darrer terme, la direcció del centre comunicarà per escrit la situació als 

serveis socials del municipi i en deixarà còpia a l’arxiu del centre a disposició de la inspecció educativa. Si 

amb aquestes actuacions no s’aconsegueix redreçar la situació, l’equip directiu n’informarà a la direcció 

dels serveis territorials. 
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Visites dels pares 

 

Els pares no poden interferir en el normal desenvolupament de les activitats educatives en horari escolar. 

Les visites dels pares han d’estar concertades amb antelació amb el professorat. Els horaris d’atenció als 

pares seran comunicats per escrit al inici de curs. 

Activitats complementàries: tallers, excursions i colònies  

 

L'escola valora positivament les sortides d'ampliació o complementació de les activitat curriculars dins del 

centre. Són activitats complementàries aquelles que es fan en horari lectiu, fora del recinte escolar o dins 

amb personal aliè al centre.  

Sempre que aquestes activitats es realitzin fora del centre, tant si hi ha un cost econòmic com si no, 

tenen caràcter voluntari per a les famílies i requereixen de la seva autorització prèvia. 

L’oferta i el contingut de les activitats escolars complementàries ha de ser coherent amb el Projecte 

educatiu hi ha de contribuir a facilitar-ne l’assoliment.  

Les activitat que es fan for a del centre figuraran a la Programació general anual i han d’estar aprovades 

pel consell escolar a l’inici del curs acadèmic. Si alguna activitat es planifica un cop s’ha aprovat la 

Programació anual es podrà incloure a posteriori, ja sigui essent aprovada en convocatòria del consell 

escolar en ple, o per la comissió permanent amb caràcter d’urgència. 
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No es faran sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament un 

mestre, llevat d'aquelles en què el Consell Escolar pugui determinar altres condicions de manera 

fonamentada. Prioritàriament, tots els acompanyants de les sortides seran membres del claustre. 

Les ràtios alumnes/professors-acompanyants a les sortides, com a mínim, seran les següents: 

 

 

PARVULARI 
10al/adult; 8 al/ad 

C. INICIAL I MITJÀ 
15 al/ad; 12 al/ad 

C. SUPERIOR 
20 al/ad; 18 al/ad 

alumnes adults alumnes adults alumnes adults 

25-34 3 38-52 3 51-70 4 

35-44 4 53-67 4   

45-54 5     

55-64 6     

65-74 7     

75-84 8     
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Excepcionalment el consell escolar valorant les implicacions de seguretat d’una activitat concreta, podrà 

acordar el canvi d’aquestes relacions. Sense aquest acord explícit i justificat s’haurà d’aplicar la relació 

establerta amb caràcter general. 

Els grups en què hi participin alumnes amb necessitats educatives especials les relacions es conformaran 

d’acord amb les seves característiques.  

Si aquestes activitats afecten tot el centre es comunicarà a la Inspecció d'Ensenyament. Si suposen 

l'alteració del calendari escolar, caldrà l'autorització prèvia del/la director/a general del Departament 

d’Ensenyament. 

A l'alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l'autorització escrita del pare, la mare o 

representants legals. Sense autorització escrita, l’alumne no podrà sortir del centre. 

Totes les activitats complementàries seran aprovades pel Consell Escolar. Aquelles que puguin sorgir de 

forma sobtada, seran aprovades per la Comissió Permanent del Consell Escolar, i si s’aproven seran 

comunicades al següent Consell Escolar. 

Donat que totes les activitats complementàries estan lligades al currículum, la participació de l’alumnat 

en aquestes activitats és obligatòria. La participació a les activitats que tinguin cost econòmic estaran 

supeditades al seu pagament. 

Així mateix, per motius d’organització, el tutor/a demanarà a les famílies si aquell dia assistiran, o no, a 

l’escola. Es demanarà a les famílies, els fills de les quals no assisteixen a les sortides, la justificació del 

motiu de la seva absència. 
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Les famílies que tinguin pendents de pagament deutes de llibres de text i/o material amb l’escola i no 

compleixin els acords de pagament signats a principi de curs amb secretaria, hauran de posar-se al dia si 

volen que els seus fills/es participin de les activitats complementàries de pagament previstes. 

És molt important respecter els terminis de pagament d’aquestes activitats –sortides I colonies- per motius 

organitzatius no s’admetran pagaments un cop aquests han finalitzat, excepte si una família ha 

prorrogat els termini de pagament de manera acordada amb la direcció del centre, tant aquest accord com 

la inscripció a l’activitat s’haurà de fer dins dels terminis fixats a la circular de l’activitat. 

 

 

Serveis escolars 

 

L’Escola La Noguera ofereix el serveis d’acolliment matinal i/o de tarda. Està gestionat per l’AMPA I vol 

conciliar la vida professional dels pares amb l’horari escolar lectiu. Tots els serveis escolars s’han de regir 

pels criteris educatius establerts al Projecte educatiu de l’escola.  
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Activitats extraescolars 

Són activitats extraescolars aquelles que es fan al recinte escolar, fora de l’horari lectiu. Les activitats 

extraescolars les organitza l’AMPA, ja sigui directament o a través d’empreses especialitzades. Aquestes 

tenen una durada anual. Hi poden participar totes les famílies que estan al corrent de pagament de la 

quota de l’AMPA. Han de ser aprovades pel Consell Escolar. Poden estar orientades a l’alumnat o als 

adults. 

És competència de l'entitat organitzadora de cada activitat vetllar per la bona organització de les 

activitats extraescolars, així com del bon ús i manteniment de les instal·lacions del centre. La relació 

alumnes/monitor en cada activitat és la indicada al punt anterior. 

El contingut de les activitats extraescolars que s’ofereixin ha de ser compatible amb el Projecte educatiu 

del centre. Aquestes activitats figuraran a la Programació general anual i han d’estar aprovades pel 

consell escolar a l’inici del curs acadèmic. 

Incidents i accidents 

El professorat o la persona responsable que es trobi dirigint o vigilant una activitat escolar, extraescolar o 

complementària en la qual tingui lloc un accident, haurà d'atendre la situació produïda amb els mitjans 

de què pugui disposar, actuant en tot moment amb la diligència deguda, conforme al que estableix la 

normativa vigent. S’avisarà amb la major brevetat possible a l’equip directiu del centre i aquest, si 

s’escau, a la família. També es prendran les mesures adients – si escau - per tal que la resta dels alumnes 

romanguin atesos. 
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Vigilància de l’esbarjo 

El centre disposa de 3 patis diferenciats, que constitueixen un espai docent per a l'esbarjo de l'alumnat, per 

a la docència de l'Educació Física, i per a altres activitats que requereixin un espai obert i gran. 

La ubicació de l'edifici de l'escola fa que quedin dues zones ben diferenciades per a l'esbarjo: la zona del 

davant de l'edifici està destinada a l'alumnat de P5, 1r i 2n; i la zona del darrera, separada a la vegada 

per una petita tanca de fusta en dues subzones, destinades a P3 i P4 la primera; i a Cicle Mitjà i cicle 

Superior la segona. 

La responsable de la coordinació de l'ús d'aquest espai és directament la cap d’estudis, que vetllarà per tal 

que no es produeixin interferències entre usos alternatius. 

L'horari d'esbarjo serà, tant a l’Educació infantil com a la Primària, de les 11.10 h a les 11.40 hores.  

S’estipulen torns de vigilància de 6 persones, dos a cadascun dels patis. Així la distribució serà la 

següent: dos mestres al pati de P3 i P4; dos mestres al pati de P5, 1r i 2n; i dos mestres més al pati de 

Cicle Mitjà i Cicle Superior. La cap d’estudis i l’auxiliar administrativa s’encarregaran de realitzar i fer 

arribar al professorat el full de torns de vigilància de pati. 

La biblioteca escolar obrirà, amb caracter habitual, durant els esbarjos per a aquell alumnat que desitja 

gaudir d’una estona de lectura. Aquest no podrà ser utilitzar, en cap cas, com un espai on el professorat 

adreci aquell alumnat que no ha presentat els deures o que ha tingut un mal comportament. Un mestre/a 

vetllarà aquest espai durant els esbarjos. 
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En el supòsit que un mestre no pugui realitzar el torn de pati perquè ha de realitzar una altra activitat 

(atendre una família, reunió amb els serveis externs...) haurà de canviar-se el seu torn amb un 

company/a. 

Excepcionalment, quan en un pati no hi hagi tot l’alumnat per les causes que siguin, com ara perquè 

estan de sortida escolar, la vigilància del pati podrà recaure en un sol mestre, però hi haurà d’haver un 

mestre de retent disponible per qualsevol emergència que pugui esdevenir. 

L'alumnat pot jugar lliurement pel pati que li és propi, llevat de les pistes pavimentades, les quals es 

repartiran a principi de curs. Per a aquest repartiment es tindrà en compte: 

a) Potenciar la realització de jocs diferents. 

b) Procurar que tot l'alumnat tingui accés a qualsevol zona del pati per a fer-la servir pels seus jocs i 

que no s'hagin de posar a la perifèria per no ser molestat. 

c) Els dies de pluja els nens i les nenes restaran dins la classe fent jocs de taula o activitat més 

relaxades. 
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Absències de l’alumnat 

 

L'assistència de l'alumnat al centre és obligatòria. Si un/a alumne/a està malalt, els pares han de 

comunicar –via correu elctrònic del grup-classe,  trucant al centre a primera hora, dient-li a algun 

company/a de classe...- les absències dels seus fills especificant el motiu i la durada de l’absència.  

El tutor o tutora portarà un control de les faltes d’assistència de l’alumnat del seu grup i en custodiarà els 

justificants durant tot el curs escolar. 

En el supòsit que un alumne no assisteixi a l’escola durant tres dies consecutius i la família no n’hagi 

informat al centre, el tutor/a telefonarà a casa per obtenir informació dels motius que han originat 

aquesta absència. 

El mestre tutor comunicarà les absències als pares, mares o representants legals dels alumnes a través 

dels informes trimestrals. 

En cas que el mestre-tutor detecti alumnat amb absències repetides, els pares dels quals no justifiquin les 

faltes, o que fins i tot comunicant les absències, aquestes afectin el rendiment acadèmic del nen o nena, 

passarà petició a l’educador social del centre per a estudiar el cas i intervenir-hi i n’informarà a l’equip 

directiu.  

En el cas d'absències repetides, el tutor/a procurarà, en primer lloc, la solució del problema amb l'alumne i 

el seu pare, mare o representant legal. Si aquesta intervenció no  donés els resultats esperats, se 

n’informarà a l’equip directiu i se sol·licitarà la col·laboració de l’educador social de l’equip 

d'assessorament i orientació psicopedagògic, En aquests casos, en els que hagi fet actuacions a través de 

l’educador social o direcció, se’n deixarà constància a l’expedient de l’alumne. 
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Admissió d’alumnes malalts i dels accidents 

 

L’ alumne/a que pateixi una malaltia susceptible d’encomanar-se, no pot assistir a l’escola fins a la seva 

total recuperació. 

Si a l’escola es detecta que un/a nen/a no es troba bé o pateix alguna malaltia infecciosa, s’avisarà a la 

família per a que el vinguin a buscar. 

És obligació dels pares informar a l’escola de les malalties (cròniques o no) que tinguin els nens. 

El personal del col·legi no administrarà cap tipus de medicament, excepte en el cas de malalties cròniques 

(asma...) o altres casos particulars, sempre que hi hagi la prescripció mèdica i l’autorització de la família 

conforme el personal del centre li pot donar la medicina. 

En cas de petits accidents es farà la cura a l'escola. Si el cas és greu i l'escola considera que l’alumne/a ha 

de ser visitat per un metge es procedirà de la següent manera: 

 Es farà una atenció primària a l'escola. 

 S'avisarà a la família per telèfon perquè acompanyi al nen/a a urgències.  

 En cas de no trobar cap familiar serà el personal del centre qui acompanyarà el nen/a al servei 

mèdic en un taxi, o bé es trucarà al servei d’emergències mèdiques perquè es desplaci fins a 

l’escola. 
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Seguretat 

La direcció, juntament amb el/la coordinador/a de riscos laborals, vetllaran per la seguretat del recinte i 

les instal·lacions escolars, tenint cura en considerar els elements de seguretat de què ha d'estar proveït el 

centre. 

La direcció tindrà cura que la realització d'obres i tasques de manteniment, reparació i conservació no 

interfereixi la normal activitat del centre, o bé es programi una distribució diferent de les activitats, de 

manera tal que resultin al màxim d'independents possible en els espais i/o temps. 

L’equip directiu és el responsable d’informar abans de la realització de qualsevol obra o tasca de 

manteniment, reparació o conservació al Servei d’Obres i Manteniment del Departament d’Ensenyament 

per tal de que ho autoritzin. 

L’escola disposa del pla d’emergència i evacuacions i un protocol d’actuació en situacions d’emergència. 

Aquest protocol es donarà a conèixer al inici de cada curs, a l'alumnat, al professorat i a la resta de 

personal. 

Es realitzarà, com a mínim, un simulacre d'evacuació al curs. La valoració de la realització dels 

simulacres s'incorporarà al pla d’emergència i es remetrà a la delegació territorial del Departament 

d’Educació. Els resultats d'aquestes valoracions seran tinguts en compte per a la millora i actualització 

del pla d'emergències i evacuacions. 

Quan durant la realització d’una activitat escolar, ja sigui dins o fora del recinte escolares produeixi una 

situació d’emergència, el director, o en cas d’absència el coordinador/a de riscos laborals o el mestre/a 

responsable de l’activitat, trucarà al 112 per tal que el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) activi els 

recursos per atendre la situació. 
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Higiene 

És exigible/imprescindible una bona higiene de les persones que comparteixen el mateix espai, en aquest 

cas l’escola. 

Amb aquesta finalitat, les famílies són responsables de la higiene de llurs fills/es, tant personal com de 

la roba que porten. Els tutors vetllaran per assegurar aquest aspecte en els seus alumnes, actuant de la 

manera més convenient per facilitar la integració de tots els alumnes i la cohesió del grup, i informar a la 

comissió social en cas que es detecti una possible negligència de les famílies en l’atenció dels menors. 

Els alumnes que tinguin polls han de romandre a casa fins la total eliminació de polls i llémenes.  

De les queixes i reclamacions 

Quan els pares estiguin en desacord amb l’actuació del personal del centre, cal que en primer lloc parlin 

amb el/la mestre/a amb qui tinguin la discrepància. En cas de no trobar punts d’acord, cal parlar amb el 

tutor/a i en darrer terme si és necessari, amb la direcció del centre. 

De qualsevol reunió s’haurà de deixar registre escrit amb l’especificació dels acords presos. Si tot i així, no 

s’està d’acord i es vol presentar una queixa formal, cal fer un escrit de queixa adreçat a la direcció que ha 

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

signatura i, sempre que sigui possible, les dades, documents o altres elements acreditatius dels fets, 

actuacions o omissions a què es fa referència. 
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Consideracions sobre el vestit i la indumentària 

La roba que vesteixin els alumnes ha de ser adient a l’activitat que s’ha de realitzar a l’escola. L’alumnat 

d’educació infantil i cicle inicial utilitzen la bata escolar, sempre i quan el professorat o altres 

responsables ho creguin necessari per dur a terme les activitats previstes. 

Per a la realització de les sessions de Psicomotricitat a l’educació infantil es necessari portar roba còmoda 

que possibiliti la llibertat de moviment de l’alumnat. De la mateixa manera, a les sessions d’Educació 

Física d’educació primària serà necessari portar l’uniforme esportiu del centre. 

No es permetran indumentàries inadequades o que impossibilitin la realització de totes les activitats 

curriculars, la comunicació interpersonal, la identificació personal, la seguretat personal o la dels altres. 

No es permetran ni toleraran símbols que exaltin la xenofòbia o el racisme, o que promoguin qualsevol 

tipus de violència. 

 

 

 

65 



Servei de menjador 

El centre disposa de menjador escolar, que s'organitza d'acord al que disposa la normativa vigent, i 

seguint el preceptiu pla de funcionament de l’empresa responsable del servei. Aquest pla segueix criteris 

alimentaris i educatius, i inclou tant l'organització dels àpats com el desenvolupament d'activitats 

educatives de lleure per part de l'alumnat.  

El funcionament i gestió del menjador escolar és responsabilitat de l’empresa que el Consell Comarcal de 

La Noguera contracta per a gestionar els menjadors escolars de la comarca. 

Es constituirà una Comissió del menjador escolar amb la finalitat de garantir el bon funcionament en la 

gestió i el funcionament del menjador de la nostra escola. El document “Pla de funcionament del 

menjador”, aprovat en el Consell Escolar, recull l’organització concreta de grups, horaris, espais 

disponibles, etc. del centre. 

Pel que fa a l'alumnat, durant la franja horària d’aquest servei, es regirà per les normes generals del 

centre establertes en aquestes NOFC. 

L’horari de menjador ocupa la franja interlectiva de migdia, temps en què l'alumnat està sota la 

responsabilitat de l'equip de monitores que l'empresa estipuli. 

És responsabilitat de l’empresa adjudicatària vetllar pel manteniment, conservació i reparació si s’escau, 

dels materials del centre que es puguin malmetre pel seu ús en horari de menjador. 
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