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INTRODUCCIÓ I PRINCIPIS 

Pròleg 

Cal entendre el NOFC com una eina que ha de servir per regular la vida interna del Centre, establir i concretar 

les relacions entre els diferents sectors que formen la nostra comunitat educativa. Ens ha de servir per garantir 

la convivència, tot i considerant els seus drets i deures, de tots els membres integrants de la comunitat 

educativa i el bon funcionament del Centre.  

Les NOFC estructuren 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 així poder millorar aquells aspectes que es 

considerin convenients. Per tant, tindran sempre en aquest sentit, un caràcter de permanent actualització i 

millora segons els mecanismes establerts en aquestes NOFC. 

 

Principis bàsics 

Aquestes Normes d’Organització i Funcionament i la seva aplicació es desenvoluparan tenint sempre presents 

els principis bàsics següents: 

a) L’objectiu és el desenvolupament actiu de totes les possibilitats de l’alumnat quant a la formació 

corporal, salut física, afectivitat, educació sexual, educació del pensament, llengua i expressió en 

general, educació estètica, coneixement i domini del medi a partir de la tecnologia entesa en un sentit 

ampli.  

b) Aquestes possibilitats els han de permetre contribuir a la realització d’una societat en què puguin 

progressar i gaudir dels resultats positius del procés democràtic. El desenvolupament de l'educació i la 

convivència dins un marc de tolerància i respecte a la llibertat de l’individu, a la seva personalitat i 

conviccions que no podran ser pertorbades per cap tipus de coacció ni obligació d'assumpció 

d'ideologies o creences determinades. 

c) L’escola donarà tanta importància a la relació educativa com a l’adquisició de continguts, a fi de formar 

persones amb personalitat i criteris propis.   

d) L’escola és coeducativa, per tant no discrimina entre els nois i les noies, tot i que es tindran en compte 

aquells valors positius que separadament s’han atribuït a l’un i a l’altra.  

e) L’escola és democràtica tant pel que fa a la gestió i organització interior com a qualsevol altra decisió 

que afecti al Centre. Per tant, es reconeix el dret de tots/es els/les membres de la Comunitat Escolar a 

intervenir en les decisions que els afectin mitjançant els/les seus/ves representants lliurement elegits 

pels òrgans col·legiats de control i gestió. 

f) L’escola és catalana, tant pel què fa a la llengua vehicular utilitzada en tots els àmbits de la vida escolar, 

com per a impartir les classes. 

i) L’escola no adopta una opció religiosa concreta. Amb tot, no s’eludirà la informació referida a aspectes 

culturals que tot fet religiós comporta.  

j) L’escola potenciarà la valoració dels fets socials que comportin una defensa o millora dels drets humans 

i del progrés sostenible col·lectiu de la societat. El professorat estimularà en l’alumnat els valors d’una 

societat democràtica: solidaritat, respecte a l’altre, actitud de diàleg, etc...i proporcionarà els elements 

necessaris d’anàlisi i crítica a fi d’obtenir una formació integral.  

k) L'orientació de l'alumnat perquè pugui assumir progressivament la responsabilitat de la seva pròpia 

educació i de les activitats de l'àmbit escolar de caràcter especial de tipus cultural i associatiu, recreatiu 

o similar que aportin enriquiment a la seva educació i formació. 

l) El dret de tots/es a expressar el seu pensament, idees i opinions amb respecte a les llibertats 
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acadèmiques que corresponen als/a les mestres, sense utilitzar mai el saber com a mitjà de dominació 

o manipulació de l'alumnat. 

m) El manteniment de l'ordre intern que permeti assolir amb major plenitud els objectius educatius del 

Centre. 

n) El correcte compliment de les normes vigents que permetin el respecte dels drets dels individus 

components de la Comunitat Educativa. 

o) El compliment dels deures i obligacions inherents als drets de cadascuna de les persones components 

de la Comunitat Escolar. 

p) L’esperit de comprensió i recerca de solucions per damunt de la repressió i el càstig, a l'hora de vigilar i 

avaluar les normes establertes en les NOFC i sancionar el seu incompliment. 

q) La sanció de les accions quan s’hi arribi com a darrera via de solució, fent comprendre a les persones de 

la Comunitat Escolar que l’ordre i la disciplina són una necessitat imprescindible per a la bona marxa i 

desenvolupament de la tasca educativa en l’àmbit escolar. 

r)  La coordinació de l'exercici de les llibertats acadèmiques dins el marc dels òrgans col·legiats; de gestió i 

dels equips educatius.  

s)  La modificació de les presents NOFC en funció de l'evolució de la realitat escolar cercant sempre el 

millor ús diari i la millor operativitat en la consecució dels objectius educatius, i sempre a proposta i 

amb Ia col·laboració i aprovació dels òrgans establerts, tan col·legiats com unipersonals. 

 

Normativa reguladora (Base legal per la qual s’estableix aquest reglament) 

1. Article 42 de La Llei 8/1985 Orgànica del Dret a l’Educació (LODE), assenyala com a funció del Consell 

Escolar: “Aprovar el Reglament de Règim Interior del Centre...”  

2. Article 148 de la Llei 12/2009 d’Educació (LEC), assenyala com a funció del Consell escolar:  

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

3. Decret 198/1996 de 12 de juny pel qual s’aprova el Reglament Orgànic dels Centres docents públics que 

imparteixen educació infantil i primària (text actualitzat) 

4. Decret 352/2000 de 7 de novembre, pel qual es regulen la constitució i composició del Consell Escolar i 

l'elecció, nomenament i cessament del director i dels altres òrgans unipersonals dels Centres docents 

públics. 

5. Decret 279/2006 de 4 de juliol, sobre Drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els 

Centres educatius no universitaris de Catalunya. 

6. Llei Orgànica d’Educació (LOE. BOE 106, de 4-5-06). 

7. Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya, de 10 de juliol, capítol V. 

8. Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia de Centres educatius. 

9. Decret 155/2010 de 2 de novembre, de la direcció dels Centres educatius públics i del personal directiu 

professional docent. 

10. Llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència.  
 

Àmbits d’aplicació 

1. L’aplicació de les presents NOFC afecten a tots els integrants de la comunitat educativa de l’Escola 

Municipal La Sínia de la localitat de Cerdanyola del Vallès situada a la província de Barcelona. 

2. Aquests/es membres integrants; seran els/les següents:  

a) Alumnat inscrit en aquesta escola des de la seva matriculació o integració al Centre fins a la seva 
baixa, sigui per fi d'estudis i escolarització o per raó de qualsevol tipus de trasllat.  

b) Personal docent en funcions al Centre en qualsevol de les seves modalitats: definitius, provisionals o 
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contractats, de suport, etc.,  
c) Pares, mares i/o tutors/es legals de l’alumnat des del moment de la matriculació del/de la seu/va fill/a 

o fills/es, i fins a la seva baixa de l’escola i amb la possessió de la pàtria potestat sobres ells/es.  
d) Conserges, personal de neteja, monitoratge de menjador o personal administratiu, si n’hi hagués, durant el 

període de temps en que estan contractats o cedits per altres estaments o mentre romanen dins de la 
comunitat educativa. 

e) Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment entrin dins de la comunitat 
educativa. 

3. Hauran de vigilar i avaluar les normes inherents a les presents Normes, sempre amb un esperit de comprensió i 
de recerca de solucions per damunt de la repressió i el càstig. 

4. El seu àmbit físic d’aplicació seran els edificis propis de l’escola i qualsevol lloc o edifici on s’hagués desplaçat la 

comunitat educativa en la seva totalitat o un grup disgregat (nivell, nivell grup menor, cicle, etc.) amb l'entitat i 

representativitat que li és pròpia, sigui a la mateixa localitat, a la seva comarca, a una altra comarca, autonomia 

o país. 

Òrgan o Instància que el va aprovar 

Aquestes Normes d’Organització i Funcionament de Centre van ser aprovades en la seva totalitat pel Consell 
Escolar del Centre en sessió celebrada el 18 de juny de 2018 

Fons documental utilitzat 

La proposta de NOFC que es presenta a la comunitat educativa de l’Escola Municipal La Sínia s’ha realitzat 

d’acord amb els criteris ja citats anteriorment i prenent com a base: 

a) El Reglament de Règim Interior del Centre vigent i aprovat en data 29 d’octubre de 2001.  

b) L’esborrany de les NOFC presentat al Claustre, el qual va emetre informe positiu en data 19 de setembre de 

2014 

c) L’esborrany de les NOFC informat positivament pel Claustre i presentat a l’AMPA en data XXXXXX. 

d) Normativa legal vigent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

e) La recopilació de normes no escrites que hi ha en el Centre.  

f) Diverses NOFC vigents en escoles de característiques similars a les de l’Escola Municipal La Sínia 
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CAPÍTOL I. DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

Article 1.  Organigrama del Centre 

 
Àmbit de gestió i 

participació  Àmbit 
pedagògic  Àmbit famílies  Altres àmbits 

 
 

FAMÍLIES  COMISSIONS DELEGADES   

     

AMPA  CONSELL ESCOLAR  AJUNTAMENT 

     

JUNTA D’AMPA     

     

EQUIP DE 
COORDINACIÓ 

 EQUIP 
DIRECTIU 

 PERSONAL 
ADMINISTRA

CIÓ I 
SERVEIS 

    

COORDINADORS DE CICLE    

     

CICLES  CLAUSTRE  COMISSIONS 

     

 MESTRES  ALUMNES  

 

Article 2.  De la Línia Pedagògica 

2.1 Principis Educatius 

Els principis educatius que guien la pràctica docent estan definits en el Projecte Educatiu de Centre (PEC) en el 

que es defineix el Centre com a una escola pública, plural, aconfessional, integradora, coeducadora i catalana. 

 

2.2 Pla d’estudis 

1. S'entendrà com a Pla d'Estudis totes aquelles àrees que dictamini el Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya pel segon cicle d'Educació Infantil i per l’Educació Primària. 

2. El Claustre, com a equip pedagògic integrat pel conjunt de mestres que imparteixen classes en el Centre, 

serà el responsable de fer les adaptacions necessàries per tal d'apropar/ajustar l’Ordenació Curricular 

dictada pel Departament d’Ensenyament a la realitat concreta de l'escola. 

3. El pla d'estudis es concretarà en el Projecte Curricular de Centre (PCC), la elaboració del qual impulsarà la 

Coordinació Pedagògica i serà  confeccionat, aprovat i revisat per l'equip pedagògic del Centre.  

4. El Consell Escolar del Centre serà informat del Projecte Curricular aprovat. 
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Article 3.  Òrgans col·legiats de govern 

Els Centres educatius públics han de disposar, al menys, dels òrgans col·legiats de govern següents (Art. 139 

LEC): 

� El Consell Escolar 

� El Claustre de mestres  

 

3.1 El Consell Escolar  

3.1.1 Definició 

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents membres de la comunitat escolar en el govern del 

Centre (Art, 126 i 127 LOE , Art. 148 LEC i Art 27.1  Decret 210/2010  ) 

 

3.1.2 Composició i competències 

Les persones integrants del Consell Escolar són (Art. 2 Decret 317/2004): 

a) El/la Directora/a que n’és el president/a 

b) El/la Cap d’Estudis 

c) Un regidor/a o representant de l’Ajuntament 

d) Un nombre determinat de representants dels/de les mestres elegits pel Claustre, que no pot ser 

inferior a un terç del total dels components del Consell.   

e) Un nombre determinat de representants dels pares i mares o tutors de l’alumnat, elegits per ells i entre 

ells, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del consell.  

f) Un representant del personal d’administració i serveis del Centre.  

g) El/la Secretari/ària del Centre, que actuarà com a Secretari/ària del Consell, amb veu i sense vot.   

h) Un membre designat per l’AMPA més  representativa del Centre. 

Les eleccions per a la constitució o renovació dels/de les membres del Consell Escolar seguiran el procés marcat 

pel Departament d'Ensenyament, mitjançant la publicació de la resolució corresponent.  

La condició de membre electe del Consell Escolar, s’adquireix per 4 anys. El Consell es renovarà per meitat dels 

membres cada 2 anys. 

El Consell Escolar del Centre tindrà les competències següents: 

a) Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V de la LOE (autonomia 

de Centres). 

b) Aprovar i avaluar la Programació General Anual de Centre, que amb caràcter anual presenta l’Equip 

Directiu, sense perjudici de les competències del Claustre de mestres, en relació amb la planificació i 

organització docent.  

c) Aprovar el Pressupost Anual del Centre, fer-ne el seguiment i avaluar-ne el compliment i la liquidació. 

d) Aprovar les Normes d’Organització i Funcionament del Centre i les seves modificacions i/o 

actualitzacions. 

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.  

f) Informar la Memòria Anual elaborada per l’Equip Directiu i informada pel Claustre, 

g) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats o 

candidates.  

h) Participar en la selecció del/de la director/a del Centre en els termes que estableix la LOE i la normativa 

que a tal efecte publiqui l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

i) Ser informat del nomenament i el cessament dels altres membres de l’Equip Directiu.   
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j) Vetllar per la correcta aplicació de la normativa vigent pel que fa a l’admissió d’alumnes i decidir sobre 

l’admissió d’alumnes amb subjecció al que estableix la LOE i les disposicions que la despleguin.  

k) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars 

complementàries, de les activitats extraescolars i dels serveis, si s’escau, amb la col·laboració de 

l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes. Aprovar-ne la programació i avaluar-ne l’execució. 

l) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. Quan 

les mesures disciplinàries adoptades pel director/a corresponguin a conductes de l’alumnat que 

perjudiquin greument la convivència del Centre, el Consell Escolar, a instàncies de pares/mares o 

tutors/es, pot revisar la decisió adoptada i proposar-hi, si s’escau, les mesures oportunes.  

m) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència del Centre, la igualtat entre homes i dones 

i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.  

n) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equipament escolar i aprovar l’obtenció de 

recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3 de la LOE.  

o) Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, 

amb altres Centres, entitats i organismes.  

p) Analitzar i valorar el funcionament general del Centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de 

les avaluacions internes i externes en que participi el Centre.  

q) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el 

funcionament del Centre i la millora de la qualitat de la gestió, i sobre els altres aspectes relacionats 

amb aquesta qualitat.   

r) Establir relacions de col·laboració amb altres Centres, institucions i entitats amb finalitats culturals i 

educatives. 

s) Promoure l'optimització de l'ús de les instal·lacions i equipament escolar, vetllant per la seva 

conservació i renovació i fer la proposta de prioritats a propòsit d'obres i millores dels edificis, 

d'inversions i d'equipament. 

t) Supervisar l'activitat general del Centre en els aspectes administratius i docents. 

u) Estudiar i aprovar les comissions i grups de treball que amb un objectiu determinat es puguin crear en 

el sí del Consell. 

v) Vetllar per l'aplicació dels objectius establerts al PEC . 

w) Qualsevol altra que li atribueixin l’Administració educativa o les Normes d’Organització i Funcionament 

respectives. 

 

3.1.3 Funcionament 

a) El Consell Escolar del Centre es reunirà preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el 

convoqui el seu President/a o ho sol·liciti almenys un terç dels seus membres. A més, preceptivament, 

es farà una reunió a l’inici i al final de curs. Es podran fer sessions extraordinàries sempre que s'hagi de 

prendre una decisió urgent abans de la propera sessió ordinària prevista.  

b) Les sessions del Consell Escolar es celebraran en dies laborables, amb una durada màxima de 2 hores i a 

desenvolupar entre les 17:00 i les 20.00h, llevat que els seus membres acordin, per consens, un altre 

horari. 

c) Pel bon funcionament del Consell, es recomana l’assistència regular dels seus membres i que s’excusi 

l’absència. 

d) La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel Director/a als/a les 

membres del Consell amb una antelació mínima de 48 hores, llevat del cas d’urgència apreciada pel 

President/a, la qual es farà constar a la convocatòria.  
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e) Els òrgans col·legiats són convocats i presidits pel Director/a del Centre, i en cas d’absència d’aquest, 

pel/per la Cap d’Estudis.  

f) Correspon al Director/a establir l’ordre del dia, tenint en compte les peticions de la resta de membres 

de l’òrgan col·legiat, formulades amb la suficient antel·lació. El Director/a és qui en determina la 

confecció definitiva.  

g) El quòrum necessari perquè tingui validesa una reunió serà el de la majoria absoluta dels seus 

components i també caldrà la presència del President/a i el Secretari/ària; és a dir, la meitat més un del 

nombre de persones que formen l’òrgan col·legiat. Si no hi hagués quòrum, l’òrgan es constituirà en 

segona convocatòria una hora després de l’assenyalada per a la primera.  

h) Qui presideixi la reunió del Consell Escolar, conjuntament amb la resta dels membres, procurarà: 

� facilitar el diàleg,  

� la recerca del consens,  

� el compliment de les lleis,  

� la regularitat de les deliberacions i  

� moderar el debat. 

i) Es procurarà que les decisions en el sí del Consell Escolar es prenguin per consens. Si no és possible 

arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres presents amb dret a vot, llevat 

dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada i dirimirà els empats del 

President/a. 

j) Només es tractaran els temes o assumptes que determini l’ordre del dia que s’ha establert, llevat que 

hi hagi presents tots els components de l’òrgan i sigui declarada la urgència de l’assumpte amb el vot 

favorable de la majoria.   

k) Les actes de les sessions són un document intern que ha de poder ser consultat per tots els/les 

membres, per bé que no és preceptiu facilitar-ne còpies. Amb tot, tant els/les membres del Consell 

Escolar com altres membres de la Comunitat Educativa, a través dels seus/seves representants, podran 

sol·licitar certificació d’acords concrets que constin a l’acta, que estendrà el/la Secretari amb el vist-i-

plau del Director/a.  

l) De cada reunió, el/la Secretari/ària del Centre, que tindrà veu però no vot, n’aixecarà acta, la qual 

contindrà la indicació de les persones assistents, les que hi ha intervingut, les circumstàncies de lloc i 

temps de la reunió, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el 

contingut dels acords.  

m) Els/les components d’un òrgan col·legiat podran fer constar en acta el seu vot en contra d’un acord 

adoptat i els motius que el justifiquen, amb exempció de qualsevol responsabilitat que es pogués 

derivar de l’acord pres.  

n) Quan s’hagin de formular propostes a altres òrgans de l’Administració, els/les components podran 

formular els vots particulars que creguin necessaris i fer-los constar a l’acta de la sessió.  

o) Els acords presos seran executats, dins l’àmbit de la seva competència, pel Director/a del Centre.  

p) Si es produeix una vacant, tant en el sector pares i mares com en el sector mestres, aquesta serà 

ocupada pel següent candidat/a més votat en les darreres eleccions.  

q) El/la nou/va membre serà nomenat/da per al temps que li restava del mandat de qui ha causat la 

vacant. 

 

3.2 Comissions especifiques del Consell Escolar 

En el Consell Escolar es constituiran les següents comissions: Comissió Permanent, Comissió Econòmica i 

Comissió de Convivència, com a comissions prescriptives, i la Comissió de Menjador.  
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Aquestes comissions tenen les competències que estan recollides en aquestes Normes d’Organització i 

Funcionament i les que expressament li delega el Consell Escolar, excepte aquelles que per normativa no són 

delegables.  

Qui convoca les comissions és el President/a del Consell Escolar.  

Tots el membres de les Comissions han de ser membres del Consell Escolar i són escollits per aquest òrgan. 

Quan hi hagi eleccions en la composició del Consell Escolar es renovaran tots els membres de les comissions. 

 

3.2.1 Comissió Permanent  

a) La Comissió Permanent està integrada pel Director, el Cap d’estudis, un/a mestre/a, un pare o mare i 

el/la Secretari/ària amb veu i sense vot.   

b) Les competències de la Comissió Permanent són : 

� estudiar, informar i elevar propostes al Consell Escolar del Centre sobre els aspectes del seu àmbit 

que se’ls sol·liciti o consideri convenient aportar, 

� realitzar les funcions de seguiment, modificacions i avaluació de les NOFC i 

� tractar aspectes que li encomani el Consell Escolar i també prendre les decisions oportunes en 

casos urgents que no puguin esperar a la convocatòria del Consell Escolar. En aquest segon cas, els 

acords presos seran provisionals fins que la propera reunió del Consell Escolar els ratifiqui o no. 

 

3.2.2 Comissió Econòmica  

a) La Comissió Econòmica està integrada pel Director, el/la Secretari/ària, un/una mestre, un pare o mare i 

el/la representant de l’Ajuntament.  

b) Les competències de la Comissió Econòmica són: 

� estudiar, informar i elevar propostes al Consell Escolar del Centre sobre els aspectes econòmics del 

Centre, 

� altres competències que expressament li encomani el Consell Escolar i 

� preparar la documentació per a l’aprovació i la liquidació dels pressupostos del Centre, que 

únicament pot aprovar el Consell Escolar.  

 

3.2.3 Comissió de Convivència 

a) La Comissió de Convivència està integrada pel Director/a, dos mestres, dos pares/mares i el/la 

Secretari/ària.  

b) Les competències de la Comissió de Convivència són:  

� garantir una aplicació correcta de la legislació vigent en temes de drets i deures d’alumnes, 

� imposar les mesures correctores previstes a les conductes contràries a les normes de convivència 

del Centre, 

� vetllar pel compliment efectiu de les mesures correctores i 

� assessorar el/la Director/a en determinats casos sobre l’aplicació de mesures correctores i 

sancions.  

 

3.2.4 Comissió de Menjador  

a) La Comissió de Menjador està integrada pel Director/a, dos mestres, 1 pare/mare, el/la representant 

de l’AMPA i el/la Secretari/ària. 

b) Les competències de la Comissió de Menjador són: 

� elaborar la proposta del Pla de Funcionament i Normativa del menjador, 
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� conèixer la proposta del Plec de Condicions per a adjudicar la concessió de la prestació del Servei 

de Menjador Escolar, 

� establir els criteris de privació de servei de menjador escolar als/a les usuaris/àries, 

� realitzar reunions periòdiques amb la vocalia de menjador per fer el seguiment del funcionament 

del servei, 

� ésser informada puntualment de qualsevol incidència i/o anomalia que es pugui detectar al servei, 

� vetllar per l’aplicació de tot l’articulat referent al servei de menjador escolar i expressat a les NOFC, 

� exercir d’interlocutora entre els pares, mares, professorat i l'empresa adjudicatària, de tal manera 

que qualsevol queixa per part d'un/a usuari/ària o afectat/ada del servei es comunicarà a la 

Comissió de Menjador i aquesta intentarà resoldre el problema mitjançant el diàleg amb l'empresa 

i l'usuari/ària,  

� coordinar-se amb la vocalia de menjador per tal de tractar tots aquells casos que excepcionalment 

es requereixi. Els acords presos en cada sessió es recolliran per escrit i es comunicaran al Consell 

Escolar del Centre i 

� contemplar la possibilitat de convidar algun/a representant dels/de les usuaris/àries del servei de 

menjador a fi de conèixer també la seva opinió sobre el servei. 

 

3.3 El Claustre de mestres 

3.3.1 Definició 

El Claustre de mestres 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. (Art.146 de la LEC). 

 

3.3.2 Composició i competències 

El Claustre està integrat per la totalitat dels/de les mestres que hi presten serveis i és presidit pel Director/a. 

(Art 29.2 Decret 210/2010) 

Són funcions del Claustre de mestres: 

a) Formular a l’Equip Directiu i al Consell Escolar propostes sobre l'organització i la Programació General 

Anual del Centre i per al desenvolupament de les activitats de l'àmbit escolar de caràcter especial i 

extraescolars.  

b) Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes i de la PGAC. 

c) Aprovar els criteris elaborats per la Coordinació Pedagògica sobre el treball d'avaluació i recuperació de 

l'alumnat. 

d) Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i investigació pedagògica i en la formació del 

professorat del Centre. 

e) Elegir els seus representants en el Consell Escolar del Centre i participar en la comissió de selecció 

del/de la Director/a en els termes que estableix la normativa vigent. 

f) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes presentats pels candidats i candidates. 

g) Analitzar i valorar el funcionament general del Centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de 

les avaluacions internes i externes en què participi el Centre. 

h) Emetre informe sobre les NOFC. 

i) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè aquestes 

s’adeqüin a la normativa vigent. 

j) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al Centre. 

k) Qualsevol altra funció que li atribueixin l’Administració educativa o les NOFC respectives. 
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3.3.3 Funcionament 

a) Es procurarà una reunió mensual del Claustre de mestres, sempre que el convoqui el/la Director/a o ho 

sol·liciti almenys un terç dels seus membres. És preceptiu celebrar un claustre al començament i al final 

de cada curs. 

b) L'assistència dels/de les membres a les sessions de Claustre és obligada per a tothom i les absències 

s'hauran de justificar. 

c) El Claustre és convocat i presidit pel Director/a, i en cas d’absència, pel/per la Cap d’Estudis. 

d) Qui presideix la reunió, tindrà com a funció pròpia, assegurar el funcionament de les lleis i la regularitat 

de les deliberacions, les quals podran ser suspeses en qualsevol moment per causa justificada. 

e) Les reunions ordinàries seran convocades i comunicades telemàticament amb un mínim de 48 hores 

laborables d’antelació, llevat dels casos urgents, amb l’Ordre del dia a tractar el qual serà fixat pel 

Director/a tenint en compte, si fa al cas, les peticions dels/de les altres components formulades amb 

prou antelació. 

f) El quòrum necessari perquè tingui validesa la reunió serà de la majoria absoluta dels seus components i 

també caldrà la presència del President/a i el Secretari/ària, és a dir, la meitat més un del nombre de 

persones que formen l’òrgan col·legiat. Si no hi hagués quòrum, l’òrgan es constituirà en segona 

convocatòria una hora després de l’assenyalada per la primera. 

g) Les decisions en el sí del Claustre es prendran normalment per consens. Si no és possible arribar a un 

acord, es determinarà per majoria dels/de les membres presents amb dret a vot, llevat dels casos en 

què la normativa determina una altra majoria qualificada, i dirimirà els empats el del President/a. 

h) El/la Secretari/ària-Administrador/a del Centre aixecarà acta de cada sessió de Claustre. 

i) La durada del Claustre serà la que marqui l’ordre del dia establert. Només es tractaran els temes de 

l’ordre del dia, llevat que hi siguin tots els mestres presents i sigui declarada la urgència de l’assumpte 

amb el vot favorable de la majoria abans d’iniciar la reunió. Es procurarà que la sessió no acabi més tard 

de les dues del migdia i l’ordre del dia s’ajusti a aquest horari.  

j) La temporalització de les sessions de Claustre es recolliran en el PGAC sens perjudici que ho sol·liciti al 

menys un terç dels/de les membres. 

k) Les funcions específiques atribuïdes al Claustre segons la normativa vigent són les següents: 

� participar en l'elaboració i renovació del PEC i informar la Memòria Anual, 

� proposar la creació de grups de treball i comissions, abans que el/la Director-a la presenti al Consell 

Escolar, 

� valorar les propostes que arribin a partir de les diferents comissions i grups de treball, a proposta 

de la Coordinació Pedagògica, 

� discutir, si s'escau, les propostes que arribin del Consell Escolar i 

� fer la valoració general del curs. 

 

3.4 Comissions o Grups de Treball delegades del Claustre de mestres 

1. Les Comissions són òrgans auxiliars de la funció docent que porten a terme treballs concrets encaminats a 

donar agilitat i eficàcia al funcionament del Centre. 

2. En el sí del Claustre es podran crear aquestes Comissions que es constituiran durant el mes de setembre i 

cada curs es revisarà la composició de les mateixes. 

3. Tots/es els/les membres de la Comissió tenen l’obligació d’assistir a totes les reunions que marca el Pla 

General Anual de Centre (PGAC). 

4. Tots/es els/les membres del Claustre tenen l’obligació de pertànyer a una de les Comissions o Grups de 

Treball. 
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5. Un/a membre de la Comissió o Grup de Treball farà de coordinador-a per tal de dirigir el treball i vetllar per 

l’assoliment dels objectius. 

6. A final del curs acadèmic cada comissió o grup de treball farà la valoració del seu funcionament i del treball 

dut a terme.  

 

3.5 Equip de Coordinació Pedagògica 

3.5.1 Definició 

La Coordinació Pedagògica és l'òrgan de gestió i discussió dels temes de caire pedagògic i organitzatiu de 

l'escola, sense perjudici de les competències del Claustre i de la resta d’òrgans del Centre. 

 

3.5.2 Composició i competències 

a) Composen la Coordinació Pedagògica els/les mestres Coordinadors-es de cada cicle, el/la Coordinador-

a d'EE, el/la Cap d'Estudis, que actuarà com a Presidenta, i el/la Director-a. 

b) Les competències de l'equip de Coordinació Pedagògica són d’estudi i assessorament dels temes 

següents: 

� de caràcter pedagògic: 

• assegurar la coherència entre el PEC, el PCC, la PGAC i la Memòria,  

• establir les directrius generals per a l'elaboració dels Projectes Curriculars de cicle, 

• coordinar l'elaboració dels Projectes Curriculars de cicle i la seva possible modificació,  

• elaborar els aspectes comuns del PCC: 

 criteris i instruments d'avaluació, 

 criteris de selecció del material curricular, 

 opcions metodològiques i 

 criteris per l'organització dels elements personals i materials 

• avaluar i revisar el PCC,   

• vetllar per la continuïtat i coherència entre Educació Infantil i Primària, 

• recollir, coordinar, fer el seguiment i valorar els PACs dels cicles (sortides i festes en especial), d' EE 

i de l' ED, 

• fer el seguiment i valoració de  les experiències didàctiques,  

• avaluar el funcionament del propi equip, 

• avaluar el Pla de Treball de l' EAP, 

• coordinar i fer el seguiment dels serveis externs al Centre, 

• avaluar el funcionament de les activitats de l'àmbit escolar (piscina, escacs, SDE, d'altres...), 

• avaluar el procés de Normalització Lingüística i establir els objectius del Projecte Lingüístic, 

• elaborar criteris per a la distribució d'horaris de matèries 

� de caràcter  organitzatiu i/o de gestió: 

• coordinar les activitats dels cicles (festes, actes públics...), 

• temporalitzar les sessions d'avaluació,  

• coordinar els horaris i la distribució d'espais,  

• aportar criteris per a fer la proposta de distribució de la plantilla,  

• fer propostes de síntesi per l’adscripció del professorat a partir de les propostes dels cicles,  

• recollir propostes dels cicles sobre l'organització i la programació general del Centre i pel 

desenvolupament de les activitats de l'àmbit escolar de caràcter especial i extraescolars,  

• adjudicar l'alumnat en pràctiques en un nivell o cicle, 

• fer propostes de temes de Claustre, 
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• transmetre informacions que interessin al professorat (cursos de formació, postgraus, activitats 

escolars,...), 

• coordinar les dates de reunions amb les famílies,  

• ratificar als/a les Coordinadors-es nomenats pels cicles i amb el vist-i-plau de l'Equip Directiu i 

� de caràcter formatiu: 

• promoure la realització d'activitats de convivència per a l'alumnat, 

• impulsar la comunicació entre l’equip de mestres  

• vetllar per l'aplicació formativa de normes de disciplina, 

• afavorir un clima d'innovació i participació, 

• facilitar i estimular l'intercanvi d'experiències entre l’equip de mestres. 

� resolució de conflictes: 

• planificar actuacions i fer el seguiment de l'alumnat que no assoleix els objectius d'actituds, valors i 

normes, 

• recollir les incidències dels cicles, nivells i/o classes i cercar solucions i estratègies per resoldre-les. 

� dins l'àmbit de les seves competències, es prendran totes aquelles decisions que s'escaiguin sense 

perjudici del reglamentat en la resta d’òrgans. 

� qualsevol altra que li sigui encomanada pel Claustre i/o que l’Equip Directiu cregui convenient. 

 

3.5.3 Funcionament 

a) Es reunirà preceptivament amb la periodicitat marcada en el Pla Anual General de Centre.  

b) La convocatòria correspondrà fer-la al/a la Cap d’estudis o al Director/a.  

c) L’assistència serà obligatòria per a tots els seus membres.  

d) Els acords presos seran transmesos pels Coordinadors/es als/a les mestres que integren el Cicle. 

e) De totes les reunions, el/la Cap d’Estudis en farà un resum per escrit fent-hi constar els punts de 

l’ordre del dia i el contingut dels acords presos. Aquest resum es donarà a conèixer a tots els i les 

membres del Claustre. 

 

3.6 Equips de Cicle 

3.6.1 Definició 

a) Els Equips de Cicle són els òrgans de coordinació del Centre i la seva funció principal és organitzar i 

desenvolupar els ensenyaments de Cicle en el marc dels Projectes Curriculars de Centre aprovats pel 

Claustre. 

b) A més de la funció principal descrita, els Equips de Cicle poden formular propostes relatives al Projecte 

Educatiu i Curricular del Centre i a llur programació general. 

c) El Centre s’organitzarà en funció de l’estructura de l’Educació Infantil i Primària en els següents cicles: 

Ed. Infantil (P3, P4 i P5), Cicle Inicial (1r i 2n), Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle Superior( 5è i 6è) de Primària. 

d) Els Equips de Cicle estaran coordinats pel corresponent Coordinador/a de Cicle, sota la supervisió del/la 

Cap d’estudis. 

e) La periodicitat de les reunions serà d’una a la setmana, com a mínim. 

3.6.2 Composició i competències  

a) Els/les integrants del Equips de Cicle són: mestres tutors/es de Cicle i mestres sense tutoria adscrits al 

Cicle i el/la TEI. 

b) Les competències dels Equips de Cicle són les següents: 

� desenvolupar les propostes i acords de la Reunió de Coordinació Pedagògica, 

� recollir i canalitzar les propostes que provenen dels Equips de Cicle, 
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� organitzar i preparar les sortides, colònies i activitats que s’aprovin en la PGAC, 

� proposar i desenvolupar agrupaments i objectius per l’atenció a la diversitat, 

� coordinar-se amb el mestre/a de reforç i amb l’especialista d’EE, posant-se d’acord amb els criteris i 

orientacions que han de regir el procés d’ensenyament –aprenentatge de l’alumnat, 

� revisar programacions i fer propostes de millora, 

� establir lligams entre les programacions dels diversos cicles, 

� proposar projectes i treballs que facilitin el tractament interdisciplinar dels continguts curriculars, 

� dur a terme les comissions d’avaluació del seu alumnat, per la qual cosa es constituiran en 

comissions d’avaluació presidides pel/la cap d’Estudis, 

� interpretar i matisar les Normes, adequant-les a l’edat de l’alumnat, 

� debatre, analitzar i cercar solucions als problemes que puguin plantejar a un/a mestre/a i 

� el/la Coordinador/a farà un resum de la reunió que s’arxivarà en suport informàtic.  

 

3.7 Comissions dels equips de cicle (Article 7 – Ordre ENS/164/2016) 

3.7.1 Comissions d’Avaluació 

a) Les Comissions d’Avaluació seran presidides pel/per la Cap d’Estudis i formades per l’equip docent de 

cicle, tutors/es i especialistes.  

b) Les funcions de les comissions d’avaluació són: 

� analitzar col·lectivament l’evolució dels aprenentatges de cada alumne/a, 

� establir, si escau, 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/a dels/de les alumnes en 

finalitzar el cicle, 

� decidir si l’alumnat promociona de nivell o cicle o hi resten un any més, en el cas de que no hagin 

assolit completament els objectius del nivell o cicle anterior, 

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

c) Funcionament de les Comissions d’Avaluació: 

� les Comissions d’Avaluació són presidides pel/per la Cap d’Estudis o per qui, a aquest efecte, 

n’exerceixi les funcions. A més dels/de les mestres que intervenen al cicle, també hi participarà la 

mestra d’EE, 

� les comissions es reuniran , com a mínim, un cop per trimestre en els cicles de l’Educació Primària i 

Educació Infantil, 

� de cada sessió de la comissió el/la mestre/a-tutor/a, a cada cicle, n’aixecarà l’acta. 

 

3.8 Equips de Nivell 

3.8.1 Definició. 

L'Equip de Nivell és l'òrgan de gestió i discussió dels temes de caire pedagògic del nivell acadèmic. 

 

3.8.2 Composició i Competències 

a) Composen els Equips de Nivell tot el personal docent adscrit a un mateix nivell. 

b) Les reunions seran setmanals i es realitzaran en horari de permanències.  

c) Les funcions atribuïdes als Equips de Nivell són: 

� proposar al cicle noves experiències didàctiques, 

� informar al cicle sobre l'agrupació i/o assignació de l'alumnat de nova incorporació 
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� aportar temes al cicle, 

� preparar, gestionar i valorar les visites i sortides de nivell, 

� revisar els ítems dels informes, 

� preparar i fer les reunions de nivell, d'inici i final de curs amb les famílies, 

� preparar i fer les reunions de colònies amb els/les pares/mares, si escau, 

� realitzar entrevistes individuals amb les famílies de nou ingrés, 

� elaborar les unitats de programació, 

� elaborar el Pla Individualitzat (PI) de l'alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu 

(NESE), amb la participació d’aquells docents que imparteixen àrees o matèries incloses en el PI, els 

docents d’educació especial; a més hi poden participar en tot o en una part del procés altres 

professionals: mestres o personal de suport, pares/mares, altres docents o tutors/es que coneixen 

bé l’alumne/a, 

� donar a conèixer a les famílies el resum de continguts a treballar anualment, 

� coordinar la seva pràctica pedagògica i 

� emplenar els expedients acadèmics de l'alumnat al final de cada cicle de Primària. 

 

Article 4 Òrgans unipersonals de govern (Decret 102/2010)  

Els Centres educatius públics han de disposar, al menys, dels òrgans de govern unipersonals següents: 

� El Director o Directora,  

� El Secretari o Secretària-Administradora i 

� El/la Cap d’Estudis 

 

4.1 L’Equip Directiu  

4.1.1 Definició 

El Director/a, que el presideix, el/la Cap d’Estudis i el/la Secretari/ària constitueixen l’Equip Directiu, que és 

l’òrgan executiu de govern dels Centres públics i que ha de treballar de manera coordinada en el compliment 

de les seves funcions (Art. 139.2 LEC i Art. 35 Decret 102/2010, d’Autonomia dels Centres educatius)  

 

4.1.2 Funcions 

Les funcions que la normativa vigent atribueix al/a la Director-a, al/a la Cap d'Estudis i al/a Secretari/ària com a 

equip són les següents: 

a) la gestió del Projecte de Direcció, 

b) assessorar el/la Director/a en matèria de la seva competència, 

c) elaborar el PEC, escoltat el Consell Escolar, 

d) elaborar el document base de les NOFC, 

e) elaborar la PGAC, amb caràcter anual, en el marc del PEC, amb la participació del Claustre, 

f) presentar el PGAC al Consell Escolar a l'inici del curs, 

g) Establir criteris per l’avaluació interna del Centre, 

h) Coordinar, si s’escau, les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació, 

i) programar i fer el seguiment de les activitats docents del Centre, en col·laboració amb el Claustre de 

mestres, 

j) elaborar la Memòria Anual del Centre, 

k) crear canals d'informació i garantir que aquesta circuli en ambdues direccions, 

l) afavorir un clima de participació de tots els sectors de la comunitat educativa, 
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m) impulsar la formació del personal del Centre, 

n) afavorir un clima en el que sigui possible la innovació, 

o) coordinar el conjunt d'òrgans del Centre, 

p) afavorir activitats de coordinació externa amb altres Centres, institucions, professionals,... 

q) fer el seguiment i vetllar per l'execució dels acords del Consell Escolar del Centre i del Claustre de 

mestres, 

r) establir els mecanismes per que el conjunt d'activitats del Centre siguin avaluades, 

s) compilar els resultats d'avaluació per modificar els plans de Centre, 

t) vetllar per l'harmonia de les relacions interpersonals, dels/de les membres de la comunitat educativa, 

u) atendre a aquelles famílies que, abans del període de matriculació, desitgin informació sobre l'escola i/o 

visitar-la i 

v) col·laborar amb l’AMPA. 

 

4.1.3 Funcionament 

L'Equip Directiu es reunirà 1 vegada per setmana amb caràcter ordinari per tal de coordinar i portar a terme les 

funcions que li han estat encomanades. 

 

4.2 El/La Director-a (Art. 142 LEC. Art.16 Decret 198/1996. Decret 155/2010)  

El/La Director/a és responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del Centre, n’exerceix la 

direcció pedagògica i es cap de tot el personal. Assumeix la direcció i responsabilitat general de l’activitat 

escolar del Centre. 

Les competències del Director són les següents: 

a) tenir la representació del Centre, representar l’Administració educativa en el Centre i fer arribar a 

aquesta Administració els plantejaments, les aspiracions i les necessitats de la comunitat educativa, 

b) dirigir i coordinar totes les activitats del Centre, sense perjudici de les competències atribuïdes al 

Claustre de mestres i al Consell Escolar, 

c) exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar plans per a la consecució 

dels objectius del projecte educatiu del Centre, 

d) garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents, 

e) exercir el comandament de tot el personal adscrit al Centre, 

f) afavorir la convivència al Centre, garantir la mediació en la resolució dels conflictes i imposar les 

mesures disciplinàries que corresponguin a l’alumnat, en el compliment de la normativa vigent, sense 

perjudici de les competències atribuïdes al Consell Escolar. Amb aquesta finalitat, s’ha de promoure 

l’agilització dels procediments per a la resolució dels conflictes en els Centres, 

g) impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que facilitin la relació del 

Centre amb l’entorn, i fomentar un clima escolar que afavoreixi l’estudi i el desenvolupament de totes 

les actuacions que propiciïn una formació integral en coneixements i valors de l’alumnat, 

h) Impulsar les avaluacions internes del Centre i col·laborar en les avaluacions externes i en l’avaluació del 

professorat, 

i) convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del Consell Escolar i del Claustre de mestres dels 

Centre i executar els acords adoptats en l’àmbit de les seves competències, 

j) Proposar a l’Ajuntament el nomenament i el cessament dels membres de l’Equip Directiu, amb la 

informació prèvia al Claustre de mestres i al Consell Escolar del Centre i  

k) qualsevol altra que li encomani l’Administració Educativa o la normativa vigent. 
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4.3 El/La Cap d’Estudis (Art. 32 Decret 102/2010 i Art. 17 Decret 198/1996) 

1.  El/la Cap d’Estudis és nomenat pel/per la Director/a, per un període no superior al del mandat de la 

Direcció, entre els/les mestres del Claustre i amb plaça fixa. 

2. Correspon al/a la Cap d’Estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats docents del 

Centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del Director/a.   

3. Les competències del/la Cap d’Estudis són les següents: 

a) coordinar les activitats reglades. Coordinar les activitats complementàries i dur a terme l’elaboració de 

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

l’activitat acadèmica, escoltat el Claustre, 

b) coordinar activitats extraescolars en col·laboració amb el Consell Escolar del Centre i l’AMPA. Coordinar 

les relacions amb els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament i especialment amb els EAPs, 

c) substituir el Director/a en cas d’absència, 

d) coordinar l’elaboració i actualització del PCC del Centre i vetllar per l’elaboració de les adequacions 

curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada 

alumne/a, especialment d’aquells/es que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la 

col·laboració i participació de tots els membres del Claustre en els grups de treball, 

e) vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat es dugui a terme en relació amb els 

objectius generals d’àrea i d’etapa, i en relació amb els criteris fixats pel Claustre de mestres en el PCC. 

Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació de fi de cicle, 

f) vetllar per la coherència i l’adequació en la selecció dels llibres de text, del material didàctic i 

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

g) coordinar la programació de l’ acció tutorial desenvolupada en el Centre i fer-ne el seguiment, 

h) elaborar i visar les actes d'avaluació i altres documents marcats pel Departament d'Ensenyament, 

i) coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del professorat que 

es desenvolupin en el Centre, quan s’escaigui i  

j) aquelles altres que li siguin encomanades pel Director/a o atribuïdes per disposicions del Departament 

d’Ensenyament. 

 

4.4 El/La Secretari/ària-Administradora (Art. 33 Decret 102/2010 i Art. 17 Decret 198/1996) 

1. Correspon, a tots els efectes, al/a la Secretàri/a-Administrador/a les funcions que la normativa vigent 

atorga als/a les Secretaris/es dels centres docents 

2. Correspon al Secretàri/a-Administrador/a dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa del 

Centre, vetllant per la seva ordenació, unitat i eficàcia, sota el comandament del Director/a i exercir per 

delegació seva, la prefectura del personal d’administració i serveis adscrit  a l’escola quan el/la Director/a 

ho determini. 

3. Les competències del/la Secretàri/a-Administrador/a són les següents: 

a) exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions que celebrin, 

b) tenir cura de les tasques administratives del Centre, atenent la seva programació general i el calendari 

escolar, 

c) estendre les certificacions i documents oficials de l’escola, amb el vist-i-plau del/de la Director/a 

d) dur a terme la gestió econòmica del Centre, la comptabilitat que se’n deriva i elaborar i custodiar la 

documentació preceptiva. Elaborar el Projecte del Pressupost del Centre, 

e) vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació 

d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents, 
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f) tenir cura de que els expedients acadèmics de l’alumnat estiguin complets i diligenciats d’acord amb la 

normativa vigent, 

g) ordenar el procés d’arxiu dels documents del Centre, assegurar la unitat dels registres i expedients 

acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los 

h) portar a terme tota la gestió informatitzada del Centre pel que fa a l'alumnat (llistes de classe, dades 

familiars, etc...) 

i) vetllar pel manteniment i la conservació general del Centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i 

equipaments d’acord amb les indicacions del/de la Director/a i les disposicions vigents 

j) dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, alienació o lloguer de béns i 

als contractes de serveis i subministrament, d’acord amb la normativa vigent 

k) realitzar funcions docents segons convingui en quant a dedicació horària i grups-classe i 

l) aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel/per la Director/a del Centre o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Ensenyament. 

 

4.5 El/La Coordinador/a de Cicle (Art. 43 Decret 198/1996 Art. 41 Decret 210/2010 ) 

1. Els/les Coordinadors-es són els/les representants de cadascun dels cicles educatius (2n cicle d'Educació 

Infantil, Inicial, Mitjà, Superior i Educació Especial) en la Coordinació Pedagògica i depenen orgànicament 

del/de la Cap d'Estudis.  

2. 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. 

3. Es nomenaran per exercir les funcions dels òrgans unipersonals de coordinació els docents en servei actiu i 

amb plaça definitiva al Centre.  

4. Només per insuficiència d’aquests es cobriran la resta de llocs de coordinació amb docents que no tinguin 

plaça definitiva.   

5. Els òrgans unipersonals de coordinació els nomena el Director del Centre, a petició del/de la Cap d’Estudis i 

escoltats els equips de cicle. 

6. El nomenament per exercir les funcions corresponents als òrgans de coordinació s’estendrà, com a màxim, 

fins a la data de la fi del mandat del/de la Cap d’Estudis. 

7. Qualsevol membre de l'Equip de Coordinació pot cessar per voluntat pròpia o perquè el Cicle on està 

adscrit/a, majoritàriament, així ho demani. El mateix Equip de Coordinació pot proposar el cessament de la 

totalitat o part dels/de les membres. 

8. Les competències del/la coordinador/a de Cicle són: 

a) representar al Cicle en la Coordinació Pedagògica, 

b) coordinar l’ensenyament en el corresponent Cicle, d’acord amb el projecte Curricular, 

c) conèixer les Programacions Generals del Cicle, 

d) fomentar el treball en equip, 

e) unificar criteris d'actuació amb els/les altres Coordinadors-es, 

f) ésser el portaveu del Cicle en les diferents reunions, 

g) mantenir informat/da al/a la Cap d'Estudis de les activitats i incidències del cicle, 

h) informar a la resta de mestres del Cicle dels acords presos en aquestes reunions, 

i) recollir els problemes concrets dels cicles, nivells i classes, intentant donar alternatives, 

j) convocar les reunions periòdiques de l’Equip de Cicle, 

k) aixecar acta d’aquestes reunions i prendre nota dels acords presos, 

l) establir i fomentar lligams de coordinació amb els altres Cicles, 
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m) vetllar pel compliment de les reunions intercicles fixades amb el/la Cap d’Estudis en començar el curs 

escolar, 

n) elaborar i presentar la PGAC al cicle, 

o) avisar a la Direcció de les absències previstes o imprevistes dels/de les membres del Cicle i  

p) aportar a l'Equip Directiu criteris pedagògics sobre la distribució horària del pla d'estudis didàctic i la 

utilització apropiada de l'espai escolar comú i de l'equipament didàctic en general. 

 

4.6 El/La Coordinador/a d’Informàtica (Art. 45.1 Decret 198/1996) 

1. El/La Coordinador/a d’Informàtica vetlla per l’ús i manteniment de l’aula d’informàtica, els equips i 

instal·lacions informàtiques del Centre. 

2. El/la nomena el/la Director/a, escoltat/da el/la Cap d’Estudis. El seu nomenament abastarà, com a màxim, 

fins la data de la fi del mandat del Director/a. 

3. Les competències del/de la Coordinador/a d’Informàtica són: 

a) proposar a l’Equip Directiu els criteris per a la utilització i l’optimització dels recursos informàtics i per a 

l’adquisició de nous recursos, 

b) vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del Centre, 

c) assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics en les 

diverses àrees del currículum i orientar-los sobre la seva formació permanent en aquest tema i 

d) aquelles altres que el Director/a del Centre li encomani en relació amb els recursos informàtics i 

telemàtics o que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament, 

 

4.7 El/La Coordinador/a de Llengua, Interculturalitat i de Cohesió Social (Art. 45.2 Decret 210/1996) 

1. El/la nomena el/la Director/a, escoltat/da el/la Cap d’Estudis. El seu nomenament abastarà, com a màxim, 

fins la data de la fi del mandat del Director/a. 

2. Són funcions del/de la Coordinador/a de Llengua, Interculturalitat i de Cohesió Social: 

a) assessorar l’Equip Directiu en l’elaboració del Projecte Lingüístic, 

b) assessorar al Claustre en el tractament de les llengües en l’elaboració del Projecte Curricular del Centre 

d’acord amb criteris establerts en el Projecte Lingüístic, 

c) assessorar l’Equip Directiu en la programació de les activitats relacionades amb la concreció del 

Projecte Lingüístic inclòs en la programació general del Centre i col·laborar en la seva realització, 

d) informar dels seminaris i cursos necessaris per a la normalització lingüística en funció de les peticions i 

necessitats del professorat del Centre i 

e) aquelles que el/la Director/a del Centre li encomani en relació amb el projecte lingüístic o que li pugui 

atribuir el Departament d’Ensenyament. 

 

4.8 El/La Tutor/a (Art. 38 Decret 102/2010. Art. 46 Decret 198/1996 )  

1. La tutoria i l’orientació de l’alumnat formen part de l’activitat docent.  

2. Podran exercir les funcions de mestre/a tutor/a tots/es els/les mestres que formin part del Claustre. 

3. Els i les tutors i tutores seran nomenats/des pel/per la Director/a per un curs acadèmic com a mínim, 

havent escoltat el Claustre en relació amb els criteris corresponents.  

4. Les competències del/de la tutor/a són: 

a) tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal del seu alumnat, 

b) coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats d’avaluació de 

dels/de les docents que intervenen en el grup-classe, 

c) responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions d’avaluació, 
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d) tenir cura, juntament amb el/la secretari/ària, quan correspongui, de vetllar per l’elaboració dels 

documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la comunicació d’aquests als pares, mares o 

representants legals de l’alumnat, 

e) dur a terme la informació i orientació acadèmica de l’alumnat, 

f) mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares, mares i/o representants legals de l’alumnat per 

informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva assistència a les activitats escolars, 

g) vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats de l’escola i 

h) aquelles altres que li encomani el Director/a o li atribueixi el Departament d’Ensenyament. 
 

4.9 Els/les mestres Especialistes  

1. Són els/les encarregats/des d’impartir aquelles especialitats que contempla la legislació vigent: idioma 

estranger, educació física, música i educació especial. 

2. Funcions dels especialistes d’Educació Especial: 

a) atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials, 

b) prioritzar l’atenció de l’alumnat que presenta disminucions greus i permanents, 

c) prioritzar l’atenció de l’alumnat que presenta dificultats d’aprenentatge i/o mancances a causa de la 

situació sociocultural de la seva família, 

d) participar en l’elaboració d’adaptacions curriculars i el PI conjuntament amb els/les mestres tutors/es i 

amb la col·laboració de l’EAP del sector, 

e) col·laborar amb els/les tutors/es en l’elaboració de materials específics i/o adaptats, 

f) intervenir dins l’aula ordinària, conjuntament amb el/la tutor/a, per oferir una atenció més 

individualitzada a l’alumnat que ho requereixi, 

g) intervenir en situacions escolars de treball individual o de petit grup fora de l’aula ordinària i 

h) col·laborar en el seguiment i l’avaluació de l’alumnat amb NEE. 

3. Funcions de l’especialista de música  

a) coordinar les activitats curriculars musicals del Centre, fins i tot en aquells cicles en què no sigui 

preceptiva la seva intervenció directa com a docent, 

b) impartir les classes a l’Educació Primària, atenent a les dedicacions horàries establertes, 

c) impartir classes al segon cicle d’Educació Infantil, si el seu horari li ho permet. En aquest cas, si es 

considera convenient, l’activitat es desenvoluparà en presència i amb la col·laboració del/de la tutor/a 

del grup i 

d) dedicar a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre/a quan aquestes necessitats i les 

coordinacions derivades del seu caràcter d’especialista estiguin satisfetes. 

4. Funcions de l’especialista d’Educació Física  

a) coordinar les activitats curriculars de l’Educació Física del Centre. 

b) impartir classes al segon cicle d’Educació Infantil, si el seu horari li ho permet. En aquest cas, si es 

considera convenient, l’activitat es desenvoluparà en presència i amb la col·laboració del/de la tutor/a 

del grup, 

c) assessorar i supervisar convenientment el/la mestre/a no especialista, en cas de què no pugui impartir 

amb intervenció directa totes les hores destinades a l’àrea, 

d) dedicar a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre/a quan aquestes necessitats i les 

coordinacions derivades del seu caràcter d’especialista estiguin satisfetes. 

5. Funcions de l’especialista de Llengua Estrangera  

a) impartir la docència de la primera llengua estrangera a Primària, conjuntament amb els/les mestres 

amb titulació i coneixements adients per impartir idiomes (Reial Decret 1594/2011), 

b) atendre, quan el Centre n’ofereixi, la docència de la segona llengua estrangera, 
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c) dedicar a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre/a quan aquestes necessitats i les 

coordinacions derivades del seu caràcter d’especialista estiguin satisfetes 
DE LES PERSONES 

CAPITOL II DE LES PERSONES  

Article 5. Del personal Docent 

5.1 Selecció 

El personal del Centre amb contracte laboral indefinit i/o temporal, serà seleccionat per l'Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès, com a titular del Centre, amb base a les normatives vigents que al respecte siguin 

publicades.  

 

5.2 Drets i deures dels/de les mestres 

Els drets i deures laborals del personal docent del Centre, seran els recollits en el conveni vigent i al qual, com a 

treballadors/es de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, està subjecte.  

5.2.1 Drets 

El Personal Docent del Centre té dret:  

a) a participar en l'elaboració dels documents de gestió del Centre (PEC, PCC, NOFC, Memòria...),  

b) a participar en els òrgans de decisió i gestió del Centre, tant si són els determinats per llei com els 

establerts addicionalment per les NOFC. Això implica: 

� ser elector i elegible per a accedir als òrgans unipersonals i col·legiats del Centre d’acord amb la 

normativa vigent, 

� la llibertat d'expressió de les pròpies conviccions o opinions 

c) a desenvolupar la seva funció docent dins el principi de llibertat de càtedra i d’ensenyament, tenint 

com a límit la Constitució, l’Estatut, les Lleis, el Projecte Educatiu de Centre i el present document, 

d) a guiar, sota la seva responsabilitat, la formació del grup d’alumnes que li hagi estat assignat, 

e) a concretar el propi programa o projecte d'ensenyament, de treball, d'organització i d'adaptació 

normativa per a la classe que té encomanada, sense altres restriccions que la subjecció a les 

disposicions legals, als criteris expressats en el PEC, en les NOFC i als acords presos en la Coordinació 

Pedagògica, 

f) en conseqüència, elegir la metodologia i els procediments que considerin més adequats al propi 

projecte, en detalls com l'elecció de textos, materials de consulta, horaris, calendari d'avaluació..., amb 

subjecció al que s'expressa al punt anterior i al PCC, 

g) a participar activament en la creació, revisió i desenvolupament de la línia pedagògica de l’escola, 

h) a disposar del material, instruments i equipament necessaris per a impartir un ensenyament digne, 

podent establir un pla per a l'adquisició d'aquests mitjans i recursos i concretar aquest pla amb els 

òrgans de decisió/gestió del Centre, 

i) a rebre qualsevol informació sobre l’alumnat i a sol·licitar la col·laboració de les famílies (i les diverses 

institucions) per a la formació d’aquests, 

j) a demanar a les Institucions Públiques, a través dels canals establerts, el suport que considerin 

indispensable per a la realització del seu treball,  

k) a convocar pares/mares/tutors/es legals de l’alumnat, de manera individual o col·lectiva, per a parlar 

sobre temes de caire pedagògic,  

l) a ser respectats/des en la seva dignitat personal i professional pels superiors, companys/es de feina, 

alumnat i famílies, 

m) a rebre crítiques pedagògiques i suggeriments constructius en presència de la persona interessada i en 

un to respectuós, 

n) a ser informat/da de la gestió del Centre en el marc del Claustre de mestres,  
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o) a exercir la veu i vot a totes les reunions del Claustre de mestres, Cicles i altres que li corresponguin, 

p) a la lliure reunió per a tractar assumptes laborals i/o pedagògics després d’haver-ho comunicat al/a la 

Director/a, 

q) rebre informació puntual i exacta sobre els acords presos pels òrgans de decisió i gestió de l’Escola i 

r) a altres drets que els corresponguin segons la normativa vigent per la seva condició de mestres de 

l’Escola Pública de titularitat Municipal.   

 

5.2.2 Deures 

El Personal Docent del Centre té el deure de/d’: 

a) portar a terme els objectius i principis expressats en el PEC, en el PCC i la normativa recollida en les 

NOFC,  

b) assistir puntualment a l'escola i advertir amb temps les possibles absències, fent servir els canals 

establerts (Coordinador-a/Direcció/Ajuntament). Les absències imprevistes, es comunicaran 

immediatament al/a la Coordinadora i aquest/a ho farà a la Direcció,  

c) avisar amb la suficient antelació les absències totals o parcials per raons de malaltia, hospitalització, 

matrimoni, unió civil, parella de fet, infantament, jornada reduïda per lactància o qualsevol altra 

circumstància, per tal de garantir, fins on sigui possible, una continuïtat d'acció amb el/la substitut/a, 

d) assistir i participar en les reunions de Claustre, de Cicle i dels altres òrgans als quals pertany, amb 

predisposició per a la cooperació, subjectant-se a als acords que s'hi prenguin i acceptant les 

responsabilitats professionals que puguin derivar-se d'aquests acords, 

e) complir la jornada i l’horari de treball, l’horari de les classes i el calendari d’activitats establert en la 

PGAC, 

f) establir, subjectant-se a la normativa legal i al marc constituït pel PEC, un projecte de treball pel curs, 

que contempli: 

� el creixement personal de l'alumnat, tenint en compte els objectius relatius a les relacions 

personals i a l'educació ètica,  

� una programació dels aprenentatges que respongui a les necessitats de l'alumnat, i que consideri 

els aprenentatges com un conjunt en el qual s'integren les matèries, 

� un esquema d'organització de la vida de la classe basat en la  normativa de l'escola i en les 

necessitats pràctiques del projecte de la pròpia classe. 

g)  donar totes les explicacions requerides per l'escola o per les famílies, sobre el projecte esbossat en el 

punt anterior,  

h) col·laborar en el funcionament del conjunt de l'escola i dels serveis que ofereix a l'alumnat,  

i) vetllar per la seguretat física i emocional de l'alumnat durant les hores lectives, siguin de classe o 

d’esbarjo, i respectar-los el pensament, la consciència i la religió,  

j) justificar sempre, donant explicacions necessàries i raonant les causes, les normes i els models de 

comportament que es proposi a l'alumnat i l'organització que es dóna a la vida col·lectiva,  

k) controlar l’assistència del seu alumnat a l’escola,  

l) mantenir l’ordre de la classe i vetllar per la bona educació i comportament de l’alumnat,  

m) realitzar les programacions de curs i desenvolupar-les correctament,  

n) prendre part, juntament amb el seu alumnat, en les activitats aprovades a la PGAC, 

o) efectuar l’avaluació contínua del seu alumnat i donar a conèixer a la seva família el resultat de la 

mateixa, d’acord amb el calendari establert,  

p) complimentar tota la documentació acadèmica referida al seu alumnat,  

q) emprar i enriquir la documentació continguda en el Registre personal de cada alumne/a, cosa que 

implica: 

� conèixer-lo,  
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� fer-hi totes les anotacions significatives sobre la seva evolució 

r) facilitar informació al/s mestre/s que es facin càrrec del grup-classe posteriorment, mitjançant la 

memòria i l’entrevista realitzada a principi de curs, 

s) establir una relació constructiva amb les famílies de l'alumnat, cosa que implica: 

� entrevistar-se individualment, com a mínim una vegada al curs, i col·lectivament, a l'inici i al final 

del curs escolar,  

� establir un clima de cooperació 

t) informar-los sobre els criteris i la normativa de l'escola i sobre el projecte de la pròpia classe, 

u) realitzar el seguiment i avaluació dels/de les estudiants en pràctiques d'altres institucions educatives,  

v) elaborar la memòria de classe, 

w) estar al corrent dels canvis en les orientacions pedagògiques, 

x) autoavaluar periòdicament la seva tasca docent, 

y) corregir les conductes anòmales de l’alumnat actuant en conseqüència quan aquestes es detectin, 

z) fer les substitucions pertinents, segons els criteris establerts, 

aa) afavorir la consecució dels objectius que proposa el Centre en el seu Projecte Educatiu, 

bb) respectar i fer respectar les directrius d’aquestes NOFC, 

cc) participar en l’organització del Centre a través dels òrgans corresponents, 

dd) exercir els càrrecs per als quals fos escollit/da d’acord amb les normes establertes en cada cas, 

ee) qualsevol altre deure que es derivi de la seva condició de mestre/a segons la normativa i la legislació 

vigent, 

ff) respectar la llibertat de pensament, de consciència i de religió de qualsevol membre de la comunitat 

escolar, 

gg) respectar les opinions dels altres i mantenir un tracte correcte amb l’alumnat, mestres i famílies i 

hh) ajustar les normes i els models de comportament que es proposen a l’alumnat als valors que inspiren el 

funcionament del Centre. 

 

5.3 Adscripció del personal docent 

1. Correspon al/a la Director/a adscriure els i les mestres als cicles, cursos i àrees en la forma més convenient 

per a l’educació de l’alumnat i l’organització de l’escola i per un període mínim d’un any acadèmic. (art. 39 

Decret d’Autonomia).  

2. L’adscripció la farà el/la Director/a després d’haver valorat la proposta dels altres membres l’Equip Directiu 

i d’haver escoltat el Claustre, sempre d’acord i en funció dels següents criteris: 

a) capacitació o l’especialitat del lloc de treball al qual hagi estat adscrit , 

b) les necessitats del Centre, 

c) la continuïtat del/de la tutor/a al llarg del cicle i 

d) les característiques del grup-classe 

3. Especialitats. 

a) tal i com recull el Currículum de l’etapa d’Educació Primària es considerarà com a especialitat l’Educació 

Física, la Llengua Estrangera, la Música i l’Educació Especial, 

b) a l’etapa d’Educació Infantil i d’acord amb els criteris establerts pel Centre, els/les mestres especialistes 

podran intervenir-hi en el Segon Cicle, 

c) pel que fa als/a les especialistes, s’entendrà com a tal qualsevol membre del Claustre que pugui assumir 

la tasca perquè té l’especialitat o la formació necessària reconeguda. 

d) les àrees de Música, Educació Física i Llengua Estrangera, així com l’Educació Especial, han de ser 

assignades preferentment als/a les mestres que disposin de l’especialitat corresponent. En la mesura 

en què l’organització del Centre ho requereixi, la Direcció pot assignar àrees d’especialitat a mestres no 

especialistes del mateix, sempre que comprovi que tenen l’adequada titulació i/o formació.  

4. Cicles. 
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e) Rotació interna: es considera necessària la rotació dins del cicle, per conèixer millor a l'alumnat i el 

propi cicle, 

f) aspectes generals: abans de fer la rotació s’hauran de valorar les característiques del grup i serà 

recomanable que un/a mateix/a tutor/a tingui dos cursos acadèmics el mateix grup-classe, 

g) aspectes específics:  

� E. Infantil: tenint present que són tres nivells, no és possible fer la rotació dels dos nivells a la 

vegada, però es tendirà a fer una rotació dins el cicle, 

� E. Infantil/Primària: a l'hora de decidir la tutoria d'un grup, cal tenir present les baixes de llarga 

durada. 

5. Mestre/a sense tutoria. A cada cicle hi haurà un/a mestre/a sense tutoria que posarà el màxim d`hores de 

docència a disposició del Cicle per a realitzar totes aquelles tasques que li siguin encomanades. 
 

5.4 Permisos d’absència i llicències 

1. El/La Director/a del Centre, prèvia sol·licitud per part del/de la mestre/a interessat/da, podrà donar el vis-i-

plau a la petició d’absència del lloc de treball en els supòsits que marqui el conveni laboral de l’Ajuntament 

de Cerdanyola del Vallès. Aquest serà autoritzat pel/per la Cap de Servei i pel personal de RRHH. 

2. A banda de les situacions del punt anterior, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès concedirà les llicencies 

establertes en el seu conveni laboral vigent i en els termes i condicions econòmiques concretades en el 

moment de la sol·licitud de la llicència o permís. Es regirà segons el conveni col·lectiu. 

 

5.5 Substitucions del personal docent 

1. En tots els casos de baixes, permisos i llicències, el/la Director-a  haurà de preveure i assegurar l’adequada 

atenció a l’alumnat durant les absències del professorat, intentant perjudicar el menys possible el normal 

funcionament educatiu del grup i/o classe. 

2. En el cas dels permisos i/o baixes no cobertes per una persona substituta, l’escola cobrirà l’absència del/de 

la mestre/a organitzant la substitució d’acord amb el quadre de substitucions que elabora l’Equip Directiu i 

que s’aprova en el PGAC.  

3. En el cas que les baixes laborals, el permisos i/o les llicències puguin ser cobertes per una persona 

substituta, les directrius del Departament d’Ensenyament així ho indiquin i el conveni laboral de 

l’Ajuntament de Cerdanyola així ho reculli, el/la Director/a sol·licitarà a Recursos Humans de l’Ajuntament 

la presència d’un/a mestre/a substitut/a durant el temps que falti el/la mestre/a titular. 

4. Sempre que l’absència del/de la mestre/a pugui ser prevista, aquest/a deixarà preparades les activitats que 

ha de portar a terme el seu alumnat durant el període de substitució. 
 

5.6 Actuació en cas d’accidents i incidents 

1. L’alumnat que es lesioni lleument a l’escola (cops, rascades, petits talls...) serà atès pel mestre o la mestra 

responsable en aquells moments del grup-classe i de l’activitat. 

2. En el cas que un infant es lesioni i el/la mestre/a cregui necessària la intervenció d’un professional sanitari, 

s’intentarà localitzar la família pel seu trasllat al CAP corresponent. En el cas que això no fos possible, el/la 

mestra/a responsable de l’alumne/a serà qui l’acompanyarà al centre sanitari. S’avisarà a la Direcció per a 

telefonar l’ambulància i cobrir la seva absència. El/la mestre/a que es trobi dirigint una activitat escolar en 

el moment de l’accident informarà el més aviat possible i detalladament al/a la Director/a. En cas que el/la 

tutor/a no pugui contactar amb la família i hagi d’acompanyar a l’alumne/a, el/la Director/a informarà el 

més aviat possible als pares, mares o tutors/es de l’alumne/a del fet ocorregut i el procediment que s’ha 

dut a terme per a solucionar la situació. 

3. En el cas d’incidents on es produeixin desperfectes materials tant en el propi Centre com en altres 

instal·lacions, s’aplicarà el que disposa la normativa de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  en matèria 

de cobertura d’assegurances de danys materials. 
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5.7 Comunicació amb les famílies 

1. A l’inici de cada curs escolar es farà una reunió per nivells amb els/les mestres i les mares i pares de 

l’alumnat, on s’informarà dels aspectes més importants de la planificació  que seguirà l’alumnat. En el cas 

de l’alumnat de nova incorporació, P3, aquesta reunió es farà abans de l’inici de del curs escolar.  

2. L’escola donarà a les famílies de l’alumnat  la informació relativa a les activitats: piscina, sortides, colònies, 

etc... aprovades en la PGAC. Per a la realització de qualsevol d’aquestes activitats que es realitzin fora del 

recinte escolar, caldrà el permís exprés i per escrit dels pares, mares o tutors/es, el qual es lliurarà a 

començament de cada curs escolar. 

3. Tots els/les tutors/es destinaran una hora, un dia a la setmana durant tot el curs, per a reunions amb els 

pares i mares del seu alumnat. Aquesta hora quedarà estipulada en el PGAC. Cada tutor/a informarà a les 

famílies del dia i l’hora d’aquestes reunions a principi de curs. Preceptivament i com a mínim, cada tutor/a 

portarà a terme una entrevista per cada curs acadèmic amb els pares, mares o tutors/es legals de cada un 

del seu alumnat. 

4. A finals de curs, per grup-classe o nivell, des de P3 a 5è es farà una reunió amb els/les tutors/es i les mares, 

pares i tutors/es de l’alumnat, on s’informarà de l’evolució del grup classe al llarg de l’any acadèmic ja 

finalitzat.  

5. Els/les tutors/es informaran als pares i mares dels resultats individuals d’avaluació del seu alumnat amb la 

següent periodicitat:  

a) Educació Infantil: Es donaran dos informes, el primer al mes de febrer i el segon a final de curs.  

b) Educació Primària: Es donaran tres informes que es correspondran amb el final dels tres trimestres del 

curs, per Nadal, Setmana Santa i final de curs. 

c) En el cas de sorgir un cas particular d’un/a alumne/a es resoldria a través de l’entrevista amb les 

famílies. 

6. L’agenda de l’alumne/a suposarà, un altre mitjà de comunicació amb les famílies en el cas de Cicle Mitjà i 

Cicle Superior. 

 

Article 6. De l’Alumnat 

6.1 Admissió i Matriculació 

1. Tot infant en edat escolar té dret a ser admès com a alumne/a l’Escola Municipal La Sínia d’acord amb la 

normativa vigent. En cap cas no hi haurà discriminació per raons ideològiques, religioses, morals, de ètnia, 

gènere, físiques o psíquiques.  

2. La matriculació en el Centre suposa, per part de l’alumnat i la seva família o tutors/es legals, l’acceptació 

d’aquestes NOFC i de la carta de Compromís Educatiu.  

3. La normativa publicada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat establirà les normes i 

procediments a seguir per a la preinscripció i posterior matriculació de l’alumnat. 

4. L’escola organitzarà una jornada de portes obertes abans de la preinscripció de l’alumnat per al següent 

curs per informar a les famílies sobre el funcionament, l’organització, les instal·lacions i per a respondre 

totes aquelles qüestions que siguin del seu interès. 

 

6.2 Adscripció i promoció  

1. L’alumnat ingressarà en el Cicle Inicial de l’Educació Primària l’any natural en què compleixin sis anys, 

excepte en aquells casos en que sigui valorada, recomanada i acceptada la retenció en alguns dels nivells 

del segon Cicle de l’Educació Infantil.  

2. Tot l’alumnat que vingui d’un altre estat es matricularà al curs que li correspongui per edat.  

3. La retenció de l’alumnat a un curs concret haurà de comptar amb l’aprovació de la Comissió d’Avaluació, 

escoltats el/la mestre/a d’Educació Especial i el/la psicopedagog/a de l’EAP. La decisió de que un/a 
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alumne/a romangui un any més en qualsevol dels cursos de Primària, podrà ser adoptada una sola vegada 

al llarg de la seva escolarització. Aquesta retenció s’efectuarà en acabar el cicle tal com marca la normativa 

vigent, si s’escau, excepte en aquells casos que escoltats l’equip d’Avaluació, el/la mestre/a d’Educació 

Especial i el/la psicopedagog/a de l’EAP considerin que s’ha de fer abans. Un/a mateix/a alumne/a no podrà 

repetir més d’un any excepte en aquells casos que el Departament d’Ensenyament autoritzi la modificació 

curricular individual, prèvia petició del Centre. La Comissió d’Avaluació es reunirà, com a mínim, a final de 

curs (Ordre de 12/novembre de 1993 publicada al DOC 1826,article 9)   

 

6.3 Drets i deures de l’alumnat (Decret 279/2006 de 4 de juliol) 

1. Tot l’alumnat té els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es derivin de la seva 

edat i de les etapes o els nivells dels ensenyaments que cursin.  

2. L’exercici dels seus drets implica el deure correlatiu de coneixement i respecte dels drets de tots els 

membres de la Comunitat Escolar.  

3. Correspon a l’administració educativa en general i als òrgans de govern dels Centres educatius en particular 

garantir, en el seu respectiu àmbit d’actuació, el correcte exercici i l’estricta observança dels drets i deures 

de l’alumnat en els termes previstos en aquestes NOFC, així com també la seva adequació a les finalitats de 

l’activitat educativa establertes a la legislació vigent.  

4. La Direcció ha d’afavorir la convivència del Centre i garantir la mediació en la resolució dels conflictes.  

5. Els òrgans de govern i participació i el professorat del Centre han d’adoptar les mesures necessàries, 

integrades en el marc del Projecte Educatiu i del seu funcionament habitual, per tal d’afavorir la millora 

permanent del clima escolar i de garantir l’efectivitat en l’exercici dels drets de l’alumnat i en el compliment 

dels seus deures, per prevenir la comissió de fets contraris a les normes de convivència. Amb aquesta 

finalitat s’ha de potenciar la comunicació constant i directa amb l’alumnat i amb els pares, mares i tutors/es 

legals. 

 

6.3.1 Drets de l’alumnat Ordre 12 nov 1993 art 9 DOC 1826  

1. L’alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament integral de la seva 

personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra societat. Per tal 

de fer efectiu aquest dret, la formació de l’alumnat ha de comprendre: 

a) La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància i de 

la llibertat dins els principis democràtics de convivència.  

b) El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la història, la 

geografia, la cultura i la realitat social catalanes i el respecte i la contribució a la millora de 

l’entorn natural i del patrimoni cultural.  

c) L’adquisició d’habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d’hàbits socials, com també de 

coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics i d’ús de les tecnologies de la 

informació i de la comunicació.  

d) L’educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions harmòniques amb 

ell mateix i amb els altres.  

e) La capacitació per l’exercici d’activitats intel·lectuals i professionals.  

f) La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural.  

g) La formació per a la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat entre els pobles.  

h) L’educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats físiques. 

2. Tot l’alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la Constitució Espanyola i 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  

3. L’alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual 

cosa se l’ha d’informar dels criteris i procediments d’avaluació, d’acord amb els objectius i continguts de 

l’ensenyament. 
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4. L’alumnat i, quan és menor d’edat, els seus pares/ mares o tutors/es , tenen dret a sol·licitar aclariments 

del professorat respecte de les qualificacions amb que s’avaluen els seus aprenentatges en les 

avaluacions parcials o les finals de cada curs.  

5. L’alumnat, o els seus pares/ mares o tutors/es, poden reclamar contra les decisions i qualificacions que, 

com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin a final d’un curs, cicle o etapa d’acord amb el 

procediment establert. Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna d’aquestes causes: 

a) La inadequació del procés d’avaluació, o d’algun dels seus elements, en relació amb els 

objectius o continguts de l’àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el nivell previst a la 

programació per l’òrgan didàctic corresponent 

b) La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d’avaluació establerts  

7. L’alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a la llibertat de 

consciència i al respecte a la seva intimitat en relació amb les seves creences i conviccions. 

8. L’alumnat, i els seus pares/ mares o tutors/es, si l’alumne/a és menor d’edat, te dret a rebre informació 

prèvia i completa sobre el projecte educatiu o, en el seu cas, el caràcter propi del Centre. 

9. L’alumnat té dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les persones sense manipulacions 

ideològiques o propagandístiques.  

10. L’alumnat té els drets següents: 

a) Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal. 

b) A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral. 

c) A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades. 

d) A un ambient convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat entre els companys/es. 

e) Al fet que el Centre guardi reserva sobre tota aquella informació de que disposi, relativa a les 

seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats d’informació 

de l’administració educativa i els seus serveis, de conformitat amb l’ordenament jurídic, i de 

l’obligació de comunicar a l’autoritat competent totes aquelles circumstàncies que puguin 

implicar maltractaments per a l’alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures establerts 

per les lleis de protecció del menor. 

11. A participar en el funcionament i en la vida del Centre, d’acord amb el que preveu la legislació vigent. 

12. A ser informat sobre tot allò que el pugui incumbir del que passi en el Centre, així com de la normativa 

de funcionament que els pugui afectar.  

13. A manifestar les seves opinions, individualment i col·lectivament, amb llibertat, sens perjudici dels drets 

de tots/es els/les membres de la Comunitat Educativa i del respecte que, d’acord amb els principis i 

drets constitucionals, mereixen les persones. 

14. A rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de tipus personal, familiar, econòmic o 

socio-cultural, amb la finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat 

d’oportunitats reals. 

15. A la protecció social en casos d’infortuni familiar o d’accident, segons el que estipuli la normativa legal 

vigent. 

16. A rebre orientació escolar per aconseguir el millor desenvolupament personal, cultural i social. 

17. Les accions que es produeixin dins l’àmbit del Centre que suposin una transgressió dels drets de 

l’alumnat que s’estableixin en aquestes NOFC o del seu exercici, poden ser objecte de queixa o de 

denúncia per part dels seus pares, mares o tutors/es legals davant del/de la Director/a del Centre. Amb 

l’audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si s’escau, al consell escolar, el director/a 

ha d’adoptar les mesures adequades d’acord amb la normativa vigent. Les denúncies també podran ser 

presentades davant els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament. Les corresponents 

resolucions poden ser objecte de recurs d’acord amb les normes de procediment administratiu 

aplicables. 
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6.3.2 Deures de l’alumnat 

1. L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels/de les membres de la Comunitat 

Escolar. 

2. L’estudi és un deure bàsic de l’alumnat que comporta el desenvolupament de les seves aptituds personals i 

l’aprofitament dels coneixements que s’imparteixen, amb la finalitat d’assolir una bona preparació humana 

i acadèmica. Aquest deure es concreta, entre d’altres, en les obligacions següents: 

a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la PAGC i respectar els horaris 

establerts. 

b) Realitzar les tasques encomanades per l’equip de mestres en l’exercici de les seves funcions 

docents. 

c) Respectar l’exercici del dret a l’estudi i la participació dels seus companys i companyes en les 

activitats formatives. 

3. El respecte a les normes de convivència dins el Centre, com a deure bàsic de l’alumnat implica les 

obligacions següents: 

a) 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.  

b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raons de naixement, ètnia, gènere o per 

qualsevol altra circumstància personal o social.  

c) Respectar el caràcter propi del Centre, quan existeixi, d’acord amb la legislació vigent. 

d) 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.  

e) Complir les Normes d’Organització i Funcionament del Centre. 

f) Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del Centre, sens perjudici 

que puguin impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, d’acord amb el procediment 

que estableixi les Normes d’Organització i Funcionament del Centre i la legislació vigent. 

g) 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 en el Centre. 

h) Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l’alumnat al fet que no 

sigui pertorbada l’activitat normal de les aules. 

 

6.3.3 Mediació escolar  

1. La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d’una tercera 

persona, amb formació específica i imparcial, amb l’objecte d’ajudar les parts a obtenir per elles mateixes 

un acord satisfactori. 

2. La mediació escolar es basa en els principis de la voluntarietat, la imparcialitat, la confidencialitat i el 

caràcter personalíssim ( no es poden valer de representants o intermediaris). 

3. El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de conflictes entre membres 

de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com a conductes contràries o greument 

perjudicials per a la convivència en el Centre. 

4. Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de l’alumnat contràries a les 

normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència en el Centre.  

5. Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop aplicada una mesura 

correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les persones i proporcionar nous elements 

de resposta en situacions semblants que es puguin produir. 
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6. El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne/a, per tal d’aclarir la situació i evitar la 

possible intensificació del conflicte, o per oferiment del Centre, un cop detectada una conducta contrària o 

greument perjudicial per a la convivència. Si el procés s’inicia durant la tramitació d’un procediment 

sancionador, el Centre ha de disposar de la confirmació expressa dels seus pares, mares o tutors/es legals, 

en un escrit dirigit al/a la Director/a on consti l’opció per la mediació i la voluntat de complir l’acord a què 

s’arribi. En aquest cas, s’atura provisionalment el procediment sancionador, s’interrompen els terminis de 

prescripció previstos i no es poden adoptar les mesures provisionals recollides a l’article 44 del Decret 

279/2006 de Drets i Deures, o bé se suspèn provisionalment la seva aplicació si ja s’haguessin adoptat 

7. El desenvolupament i la finalització es farà d’acord amb els articles 27 i 28 del Decret 279/2006 de Drets i 

Deures. 

 

6.4 Normes de convivència (normes i mesures correctores) 

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

l’Equip Docent, Equip Directiu i Consell Escolar a l’hora d’aplicar mesures correctores quan la conducta 

d’algun/a alumne/a ho exigeixi. Aquestes mesures s’hauran de considerar des de la perspectiva de la integració 

social, el perfeccionament de l’alumne/a en la presa de consciència de la incorrecció i en la potenciació de 

l’actitud de responsabilització en actuacions futures, mai com a repressió. 

 

6.4.1 Normes generals. 

1. L’alumnat no podrà ser privat del seu dret a l’educació i a l’escolaritat. 

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

personal de l’alumnat. 

3. La imposició a l’alumnat 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 proporcional a la seva 

conducta i ha de contribuir al manteniment i la millora del seu procés educatiu. 

4. Es podran corregir i sancionar els actes contraris a les normes de convivència del Centre, les conductes 

greument perjudicials per a la convivència realitzades per l’alumnat dins el recinte escolar, durant la 

realització d’activitats complementàries i extraescolars o en el servei de 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 i companys o a altres membres 

de la comunitat educativa. 

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

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

b) Irregularitats. 

c) Conductes i actes greument perjudicials per a la convivència. Faltes. 

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

a) El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta  

b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència del Centre. 

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

Centre. 

d) L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat. 

e) La manca d’intencionalitat. 

f) Els supòsits previstos a l’article 28.5 del Decret sobre drets i deures. 

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

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

de naixement, ètnia, gènere, religió o per qualsevol altra circumstància personal o social. 
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b) Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses als companys o companyes d’edat inferior o als 

incorporats recentment al Centre. 

c) La premeditació i la reiteració. 

d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 

6.4.2. Conductes i actes que no perjudiquen greument a la convivència (són considerades com irregularitats). 

1. Les conductes contràries a la convivència són les següents: 

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

comunitat educativa que no siguin de caràcter greu. 

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

c) Els actes que atemptin, amb caràcter no greu, contra llur intimitat o contra llur integritat personal. 

d) L’alteració injustificada no greu del desenvolupament normal de les activitats de Centre: 

e) Deteriorament de les dependències o equipaments. 

f) Falsificació o sostracció de documents o materials acadèmics. 

g) Suplantació de la personalitat en actes de la vida escolar. 

h) 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. 

i) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del Centre quan no siguin de 

caràcter greu. 

j) La no-assitència reiterada i no justificada de l’alumnat en edat d’escolarització obligatòria a l’escola, 

s’entendran com a absentisme. El centre es posarà en contacte amb el pare, mare o tutor-a legal per 

informar-lo de la situació i recordar-li l’obligació de l’escolarització. Si no hi ha rectificació, el/la 

Director-a ho comunicarà, per escrit, als Serveis Social del municipi. 

k) Les faltes injustificades i reiterades de puntualitat s’hauran de tractar de manera similar als supòsits 

d’absentisme. 

2. Les mesures correctores de les irregularitats per conductes contràries a les normes de convivència del 

Centre són: 

a) L’amonestació oral. 

b) Privació del temps d’esbarjo. 

c)  Compareixença immediata davant del o la Cap d’estudis o del Director/a del Centre. 

d) Amonestació escrita. 

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

un període superior a dues setmanes. 

f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del Centre per un període 

màxim d’un mes.  

g) Canvi de grup o classe de l’alumne/a per un període màxim de quinze dies. 

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

i) Mesura complementària: 

� En el cas de l’alumnat que, intencionadament o per negligència, causi danys a les instal·lacions 

o al material del Centre o en sostreguin material, haurà de reparar els danys o restituir el que 

hagi sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que li correspongui, a ells mateixos o a 

les mares, pares o tutors/es, en els termes que determini la legislació vigent. 

3. L’aplicació de les mesures correctores previstes a les lletres d), e), f), g) i, h) s’han de comunicar 

formalment per escrit als pares o representants legals de l’alumnat. 

4. L’aplicació de les mesures correctores correspon a: 

a) En el cas de les mesures correctores a), b) i c) qualsevol mestre/a del Centre, escoltat  l’alumne/a. 
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b) El mestre/a tutor/a, el Cap d’Estudis o el Director/a del Centre, escoltat l’alumne/a, en la mesura 

correctora d) 

c) El Director/a del Centre o el/la Cap d’Estudis per delegació d’aquest, el/la mestre/a tutor/a i la Comissió 

de Convivència, escoltat l’alumne/a, en el cas de les mesures correctores e), f), g) i h). 

5. De qualsevol mesura correctora que s’apliqui n’ha de quedar constància escrita a l’expedient de 

l’alumne/a. 

6. 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. 

 

6.4.3 Conductes greument perjudicials per a la convivència 

Aquestes conductes són considerades faltes i poden ser faltes greument perjudicials o faltes especialment 

greus 

1. Faltes greument perjudicials (art. 37.1 LEC) 

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

comunitat educativa. 

b) El deteriorament intencionat de llurs pertinences.  

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

d) 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. 

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

a aquests actes. 

f) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del Centre. 

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

a) Els actes o conductes abans esmentades i recollides a l’article 37 de la LEC que impliquin discriminació 

per raó de gènere, ètnia, naixement o qualsevol altra condició personal o social dels afectats. 

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

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

b) Suspensió del dret d’assistir al Centre o a determinades classes. 

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

acadèmic, si són de tres mesos (el Departament d’Ensenyament haurà de proporcionar a l’alumne/a 

sancionat/da una plaça en un altre Centre educatiu, per tal de garantir el seu dret a l’escolaritat) o bé la 

inhabilitació per cursar estudis al Centre. 

d) Sanció complementària: En el cas de l’alumnat que, intencionadament o per negligència, causi danys a 

les instal·lacions o al material del Centre o en sostregui material, ha de reparar els danys o restituir el 

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

mares, pares o tutors/es, en els termes que determini la legislació vigent (art. 38 LEC). 

e) Alguna activitat d’utilitat social per al Centre (art. 25.1 Decret d’Autonomia). 

4. L’aplicació de les sancions no pot privar a l’alumnat 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 de l’alumnat. 

5. Criteris per a la graduació de les sancions que corregeixin les faltes (art. 36.2 LEC i 24.3 del Decret 

d’autonomia) 
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a) Les sancions han de guardar proporció amb els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educactiu. 

b) 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/a afectat/da  

� 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/a afectat7da 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. 

6. 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). 

7. Correspon a la Direcció del Centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte, sense 

perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per al Centre i, en el seu cas, 

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

expedient. 

8. 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. 

9. 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”.  

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. 

10. 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 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”. 

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

imposició. 

12. La Direcció ha de comunicar al ministeri fiscal qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta 

perseguible penalment comès per qualsevol persona de la comunitat educativa en el Centre o en relació 

directa amb la seva activitat, sens perjudici de la continuïtat de les accions correctores previstes en aquest 

Decret per a l’alumnat.  

13. En el supòsit que es tinguin indicis racionals clars i suficients de que algun alumne/a ha comès 

presumiblement algun acte delictiu (tràfic d’estupefaents,...) o constitutiu de falta penal (agressió,...), cal: 

a) Incoar expedient disciplinari, 

b) Denunciar el cas davant la policia. 

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

expedient disciplinari. En aquest cas cal: - Que l’instructor elabori un informe i la direcció el trameti al 

Ministeri Fiscal. Trametre el mateix informe als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
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Article 7 Dels pares , mares i tutors/es legals de l’alumnat 

Els pares, mares i tutors/es legals de l’alumnat formen part de l’escola, juntament amb l’equip docent, 

l’alumnat i personal no docent, i per tant tenen el dret i el deure de participar en la gestió i el control de la vida 

escolar en els termes en què marca la llei. 

Es considerarà pare/mare d’alumne/a les persones físiques amb la pàtria potestat sobre l’alumne/a des del 

moment de la matriculació del seu fill o filla al Centre.  

En cas d’absència o inexistència de pare i mare, hi haurà un/a tutor/a legal autoritzat/da per l’administració 

competent el/la qual gaudirà dels mateixos drets i deures que els pares i mares. 

Es perdrà la representativitat i els drets adquirits a l’escola com a pare/mare o representant legal d’un/a 

alumne/a, en els casos següents: 

a) Pèrdua legal de la pàtria potestat 

b) Fi d’escolarització de l’alumne/a 

c) Baixa de l’alumne/a del Centre per qualsevol motiu 

 

7.1 Drets i Deures (LEC Art.25) 

7.1.1 Drets 

1. A participar en la gestió educativa de conformitat amb la legislació vigent sense marginació per creences, 

ètnia o religió. 

2. A rebre informació periòdica del desenvolupament del procés educatiu i del rendiment acadèmic dels seus 

fills i filles. 

3. A ser informats del PEC i de les seves modificacions. 

4. A mantenir intercanvi d’opinions amb el Director, Cap d’Estudis i mestres per tal de millorar el 

desenvolupament del procés educatiu i el rendiment acadèmic dels seus fills i filles. 

5. A assistir a les reunions que es convoquin des del Centre per a pares i mares de l’alumnat. 

6. A recórrer davant les anomalies certes o preteses seguint les vies establertes. 

7. A escollir i ser escollit membre del Consell Escolar o d’altres òrgans amb representació de pares i mares. 

8. A pertànyer a les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes segons els seu reglament específic. 

9. A col·laborar en l’organització de les activitats extraescolars programades. 

10. A defensar els seus drets respecte a l’educació dels seus fills i filles . 

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

 

7.1.2 Deures 

1. A assistir a les convocatòries individuals o col·lectives dels/de les tutors/es o altres òrgans de l’escola, per a 

tractar d’assumptes relacionats amb la conducta o procés educatiu en general dels seus fills i filles. 

2. A assumir els acords presos pels òrgans col·legiats del Centre a través dels seus representants  

3. A col·laborar amb el professorat i altres òrgans educatius per al millor desenvolupament de les activitats 

del Centre. 

4. A contribuir en la tasca de l’educació dels hàbits dels seus fills i filles i a fer créixer en ells actituds 

favorables a l’escola. 

5. A seguir les normes d’higiene que per algun motiu puntual formuli el Centre. 

6. A comunicar al Centre si el fill o filla pateix malalties infecto-contagioses i parasitàries. 

7. A vetllar per la salut i benestar dels seus fills i filles, per la qual cosa en cas de símptomes de malaltia 

(estats gripals, processos de febre, conjuntivitis,...) no portar-los/les a l’escola fins que s’hagin recuperat, 

segons allò estipulat en l’Article 14 d’aquestes NOFC. 

8. A facilitar als seus fills i filles els mitjans adients per portar a terme les activitats indicades pel professorat. 
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9. A estimular els seus fills i filles  en el compliment de les normes de convivència i a l’exercici dels seus drets i 

deures. 

10. A cooperar amb l’Equip Directiu i mestres amb el procés educatiu i progrés acadèmic dels seus fills i filles. 

11. A atendre i respondre la crida de l’Equip Directiu o mestres en tot allò que concerneix la vida escolar dels 

seus fills i filles: educació, instrucció i conducta.  

12. A conèixer i acceptar el contingut del PEC i de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, com 

també els mecanismes previstos per a fer-ne la modificació. 

13. Qualsevol falta d’assistència d’un/a alumne/a a classe l’haurà de justificar la família o tutor/a a l’escola el 

més aviat possible (telèfon, per escrit o personalment). 

14. L’assistència de l’alumnat al Centre és obligatòria. 

15. El/la tutor/a comunicarà les absències de l’alumnat no justificades als pares, mares o tutors. En cas 

d’absències persistents no justificades, l’escola procurarà en primer lloc resoldre el problema amb 

l’alumne/a i els seus pares, mares o tutors,  per tal d’informar-los que tenen l’obligació de vetllar per 

l’escolarització correcta del seu fill/a. 

 

7.2 De les AMPAs (Associacions de Mares i Pares d’Alumnes) (LEC Art. 26) 

1. Les mares i els pares de l’alumnat matriculat al Centre poden constituir associacions, que es regeixen per les 

lleis reguladores del dret a l’educació, per les normes reguladores del dret d’associació, per les disposicions 

i les normes i pels estatuts d’associació. 

2. Les Associacions de Mares i Pares tenen per finalitat essencial facilitar la participació de les mares i pares en 

les activitats del Centre, a més de les establertes per la normativa vigent i les que determinin els estatuts de 

dites associacions. 

3. Les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes del Centre, podran utilitzar els espais de l’escola per a la 

realització de les activitats que li són pròpies i de conformitat amb les finalitats que els han assignat per 

l’ordenament jurídic i per aquestes NOFC. 

4. La Direcció del Centre facilitarà la integració de les esmentades activitats en la vida escolar i les inclourà en 

la Programació General Anual. 

5. La organització i funcionament de les activitats per part de les AMPAs se sotmetrà a allò que estableix el 

PEC i les NOFC i no els podran contradir ni oposar-s’hi. 

6. Quant a l’ús de les instal·lacions, s’estarà amb allò que determini la “Normativa reguladora de l’ús social 

dels edificis i de les instal·lacions dels Centres docents públics d’Educació Infantil, Primària i Educació 

Especial, dels Centres Municipals d’Ensenyament i del Centre de Formació d’Adults”, aquestes NOFC i els 

acords del CEC. 

7. Les activitats pròpies de les AMPAs són aquelles que puguin respondre als objectius següents: 

a) Donar suport i assistència als/a les membres de l’Associació i, en general, als pares, mares i tutors/res 

legals, al professorat i a l’alumnat del Centre i als seus òrgans de govern i participació en tot el que és a 

l’educació de tot l’alumnat matriculats al Centre. 

b) Donar suport i assistència als seus/seves associats/des i l’alumnat del Centre, mitjançant la programació 

i organització d’activitats extraescolars i serveis, d’acord amb el que estableixin els seus estatuts i 

normativa d’aplicació. 

c) Promoure la participació de les mares, pares i tutors/es legals de l’alumnat en la gestió del Centre. 

d) Assistir els pares, mares i tutors/es legals de l’alumnat en l’exercici del seu dret a intervenir en el 

control i la gestió del Centre. 

e) Promoure la representació i la participació dels pares, mares i tutors/es legals de l’alumnat en el Consell 

Escolar i altres òrgans col·legiats del Centre. 
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f) Facilitar la col·laboració del Centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn. 

g) Promoure les activitats de formació dels pares, mares i tutors/es legals tant en el vessant cultural, com 

l’específica de responsabilització en l’educació familiar. 

h) D’altres que, en el marc de la normativa específica, els assignin els seus respectius estatuts. 

8. Correspon als pares/mares potenciar l’Associació com a mitjà de participació en la comunitat escolar. 

9. Podran promoure activitats extraescolars i aportar suggeriments per al millor compliment dels objectius 

educatius de l’escola. 

10. Podran tenir com a domicili social el Centre docent prèvia comunicació al Consell Escolar. 

11. Un membre de l’Associació serà designat per aquesta per formar part del Consell Escolar com a 

representant de l’Associació. 

12. Les AMPAs, a través dels seus òrgans de representació, gestionaran de manera autònoma els seus recursos, 

d’acord amb el que disposin els seus estatuts. Els fons propis del Centre i els fons propis de les AMPAs es 

gestionaran de manera autònoma i separada amb comptabilitats independents. 

13. Podran participar en el desenvolupament de les activitats complementàries organitzades pel Centre, sense 

que en cap cas la participació pugui suposar aportar treball o serveis de persones associades o contractades 

per la qual aportació es puguin derivar deures o responsabilitats per al Centre i per a l’Administració 

educativa. 

14. No podran aportar cap persona, sigui associada o contractada, perquè desenvolupi les activitats lectives del 

Centre, que són responsabilitat i competència exclusiva i directa del personal docent o tècnic nomenat per 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

15. Podran aportar voluntàriament al Centre mitjans materials i econòmics per a la realització o millora d’algun 

aspecte de la vida educativa del Centre. La donació o cessió de mitjans materials hauran de quedar recollits 

a l’inventari del Centre si passen a la seva propietat i en qualsevol cas s’elaborarà un document on 

s’especifiquin les condicions de l’aportació. Les aportacions econòmiques hauran d’estar recollides en el 

pressupost general del Centre, que aprova el Consell Escolar, i ser assignades exclusivament a la finalitat 

que correspongui segons la voluntat manifestada per l’Associació. 

 

Article 8 Del personal no docent 

1. 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: administració i serveis. 

2. Formen part del personal no docent del Centre el personal de consergeria i d’administració. 

3. No es considerarà PND a efectes de participació als òrgans de govern del Centre el personal de neteja 

dependent d'empreses privades i que tenen contracte de servei amb l'Ajuntament, ni el personal 

dependent d'empreses privades o contractat per l'AMPA. 

4. El PND podrà participar al Consell Escolar del Centre mitjançant el/la seu/va representant, el/la qual serà 

elegit/da d'acord amb el que estableix la regulació del procés electoral dels òrgans del govern. 

5. Les funcions del PND del Centre estan recollides en el “Reglament del Personal Subaltern de l'Ajuntament 

adscrits als col·legis públics de Cerdanyola del Vallès”. 

6. Tot el PND que presti serveis en el Centre dependrà funcionalment del/de la Director/a. 

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

que es regulen en aquestes NOFC.  

8. 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. 
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Article 9 De la Convivència 

La convivència en el Centre pretén ensenyar a viure en comunitat. En l’elaboració d’aquestes normes s’han 

contemplat, fonamentalment, tres aspectes:  

a) La presència constant i efectiva del professorat davant dels grups d’alumnat. 

b) Tot el professorat del Centre ho és de tot l’alumnat i, per tant, tots els nens i nenes s’han de considerar 

alumnes de tots. Així doncs, l’alumnat haurà d’atendre les observacions donades per qualsevol 

mestre/a i els/les mestres hauran d’informar al/a la tutor/a del grup de les possibles irregularitats que 

tinguin a veure amb la seva classe. Aquesta mateixa premisa és extensiva als/a les monitors/es de 

menjador i de les activitats extraescolars. 

c) El respecte profund a l’escola, les seves instal·lacions i a totes les persones que s’hi apleguen. 

 

9.1 La convivència dins la classe 

La convivència dins la classe és responsabilitat de/de la tutor/a o del/de la mestre/a que estigui impartint la 

classe i reflexa una actitud responsable respecte al treball propi i al dels altres, a l’hora que afavoreix el 

desenvolupament de la personalitat i de la integració social de l’alumnat. Aquesta convivència requereix tenir 

en compte les següents normes: 

a) La classe ha de presentar un aspecte net, polit i ordenat. Així s’afavoreix la creació d’un ambient 

agradable pel treball i la convivència. L’alumnat se n’ha de sentir responsable i ha de col·laborar en la 

neteja. 

b) Tot l’alumnat ha de respectar els companys i companyes, guardar silenci quan calgui, realitzar 

ordenadament el seu treball, atendre les explicacions del/de la mestre/a i complir les instruccions que 

aquesta doni. 

c) Cada alumne/a recollirà i ordenarà el seu material i equip personal sempre que surti de classe. 

d) El material d’ús comú i altres elements de la classe han de ser respectats i cuidats. 

e) Les entrades i sortides de classe s’han de realitzar amb ordre i silenci. 

f) A les hores de classe no està permès menjar. 

g) Dins la classe el to de veu serà normal i s’evitaran els crits que puguin molestar els altres. 

h) L’alumnat no pot romandre a les classes o als passadissos sense el control dels/de les mestres 

 

9.2 Els espais comuns 

1. Per afavorir una bona convivència cal que tothom adopti una actitud responsable quan utilitzi els espais 

comuns. Per això tindrem en compte les següents normes generals dels espais comuns: 

a) Tenir cura del material en tots els àmbits 

b) Finalitzades les activitats que es realitzin en els espais comuns, tant si són escolars com extraescolars, 

l’espai i el mobiliari utilitzat restarà en perfectes condicions i en disposició de ser utilitzat per qualsevol 

altre grup de l’escola. 

c) En cas de produir-se danys a les instal·lacions, mobiliari o material específic dels espais comuns, caldrà 

informar als/a les responsables de l’espai corresponent i als òrgans de govern per tal que es determinin 

les mesures oportunes. 

2. S’entendran com a espais comuns: 

a) Lavabos: 

� Procurar anar-hi a les sortides de classe i a les hores d’esbarjo, exceptuant l’alumnat més petit. 

� Utilitzar-los correctament i no embrutar-los, evitar tirar aigua pel terra i deixar la pica neta quan 

s’hi vagi a netejar material de pintura, manualitats... 
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� No quedar-s’hi a jugar o parlar. 

b) El pati 

� El temps d’esbarjo és considerat com a part del procés formatiu i com a tal serà tutelat sota la 

responsabilitat dels mestres que els correspongui segons l’organització establerta en el PGAC. 

� No es faran jocs violents o que puguin significar un perill pels altres companys i companyes. 

� Es mantindrà l’espai d’esbarjo net, per la qual cosa es fomentarà l’ús de les papereres i els 

contenidors corresponents. 

c) Aules d’informàtica 

� És l’espai docent específic per l’ús i aprenentatge d’aquesta nova tecnologia. 

� El/la responsable d’aquesta aula és el/la coordinador/a d’informàtica del Centre que gestionarà el 

seu equipament i tindrà cura de l’inventari especialitzat. 

� El/la Coordinador/a d’Informàtica realitzarà anualment una previsió d’ús d’aquest espai, establirà 

un sistema de reserva amb antelació de les franges horàries concretes d’utilització i un control 

quantitatiu i qualitatiu d’aquesta. Igualment, farà un resum valoratiu per integrar-lo a la memòria 

anual. 

� L’alumnat sempre estarà acompanyat a l’aula pel mestre/a. 

� Els usuaris tindran cura d’obrir i tancar els ordinadors correctament i recollir l’aula al finalitzar 

l’activitat.. 

� Hi haurà un full de suggeriments i problemes a disposició de l’usuari per anotar qualsevol 

incidència. 

� Cada mestre/a portarà el full de seguiment anotant el treball que s’està fent i les sessions que s’hi 

dediquen tot fent-ne una valoració. 

d) Gimnàs 

� És l’espai docent específic per l’educació física, i un espai per a certes activitats per a grups 

nombrosos d’alumnes, així com per al desenvolupament d’activitats extraescolars que estiguin 

programades per l’AMPA i aprovades pel Consell Escolar del Centre. 

� Els responsables d’aquest espai són els/les mestres d’educació física, que gestionaran el seu 

equipament i tindran cura de l’inventari especialitzat. 

� Els/les mestres d’educació física realitzaran anualment una previsió d’ús d’aquest espai, establiran 

un sistema de reserva amb antelació de les franges horàries concretes d’utilització i un control 

quantitatiu i qualitatiu d’aquesta. Igualment, faran un resum valoratiu per integrar-lo a la memòria 

anual. 

� En les activitats generals d’escola es procurarà interferir el mínim possible a les classes d’Ed. Física, 

si més no, en el cas d’interferir, s’avisarà als especialistes per tal de què es puguin adaptar a la 

programació. 

� En el cas d’utilització de materials del gimnàs i vestidors, es realitzarà sempre sota la supervisió i/o 

vigilància d’un/a mestre/a.  

e) Aula de plàstica 

� És l’espai docent específic per l’ús i aprenentatge d’aquesta àrea. 

� Els/les responsables d’aquesta aula són les que imparteixen aquesta àrea, que gestionaran el seu 

equipament i tindran cura de l’inventari especialitzat. 

� Els/les responsables de l’aula de plàstica realitzaran anualment una previsió d’ús d’aquest espai, 

establiran un sistema de reserva amb antelació de les franges horàries concretes d’utilització, i un 

control quantitatiu i qualitatiu d’aquesta. Igualment, faran un resum valoratiu per integrar-lo a la 

memòria anual. 
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f) Aula d’anglès 

� És l’espai docent específic per l’aprenentatge d’idiomes. 

� Els responsables d’aquesta aula seran els/les especialistes en llengua estrangera. 

� El servei d’acollida ofert per l’AMPA farà ús d’aquesta sala mentre no disposin d’un altre espai. 

g) Aula de música 

� És l’espai docent específic per l’ús i aprenentatge d’aquesta àrea. 

� El/la responsable d’aquesta àrea és l’especialista de música del Centre, que gestionarà el seu 

equipament i tindrà cura de l’inventari especialitzat.  

� El/la responsable de l’aula realitzarà una previsió d’ús d’aquest espai, establirà un sistema de 

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

valoratiu per integrar-lo a la memòria anual. 

h) Aula multiserveis 

� És l’espai docent específic per treballar el medi natural (experimentació).  

� Tot i la seva especificitat de matèria, i. sempre que ho permeti la distribució horària, podrà ser 

utilitzada per qualsevol altre contingut.  

� Els responsables d’aquesta aula serà qualsevol membre del Claustre que en faci ús. 

� El servei d’acollida ofert per l’AMPA farà ús d’aquesta sala mentre no disposin d’un altre espai. 

i) Espais dels/de les mestres  

� El Centre disposa d’una sala de mestres i 6 despatxos de tutoria .(5 a l’edifici de primària i 1 a 

educació infantil). 

� Aquests espais es destinen al treball de coordinació del professorat, tasques individuals del 

professorat i treball en petit grup amb l’alumnat (tutories). 

j) Espais per a la gestió 

� El Centre disposa dels següents espais que es destinen a usos propis de la gestió: despatx de 

Direcció-Cap d’Estudis, secretaria i arxiu. 

 

CAPÍTOL III DELS RECURSOS FUNCIONALS 

Article 10 Activitats Acadèmiques 

10.1 Calendari escolar i horaris 

1. El calendari escolar serà el que per a cada curs aprovi el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per 

als Centres d’Educació Infantil i Primària. 

2. Els períodes de jornada intensiva i els dies de lliure elecció seran proposats pel Consell Escolar del Centre i 

elevats al Consell Escolar Municipal. 

3. Els horaris corresponents als diferents cicles, nivells, especialitats, Eucació Especial,... seran elaborats 

pel/per la Direcció en iniciar-se el curs. 

 

10.1.1 Del Centre 

a) La jornada lectiva diària es fixa de 9 a 12:30h al matí i de 15:00 a 16.30h. a la tarda, excepte en aquells 

períodes que s’autoritzi l’horari continuat. 

b) Les entrades al Centre es faran a les 9:00h i a les 15:00h, hora en què s’obriran les portes de l’escola i 

l’alumnat es dirigirà a les aules per poder iniciar les classes a les 9.00h, i a les 15.00h. A Ed. Infantil els 

pares i mares de l’alumnat podrà recollir-lo a partir de les 16:25h i no més tard de les 16:30h. 

c) Les portes de l’escola es tancaran a les 12:40 h al matí i a les 16:40h a la tarda. 
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10.1.2 De l’alumnat 

a) La distribució per àrees d’aprenentatge de l’horari dedicat a l’ensenyament reglat es farà d’acord amb 

les orientacions establertes a la normativa vigent lliurada pel Departament d’Ensenyament a principis 

de curs. 

b) L’activitat d’aprenentatge, en el sentit d’adquisició de conceptes i exercitació en els coneixements 

bàsics, s’ha de realitzar dins l’horari lectiu.  

c) A part de l’horari lectiu destinat a l’ensenyament reglat, l’AMPA del Centre podrà programar activitats 

extraescolars i servei d’acollida.  

d) En cap cas aquestes activitats podran comportar discriminació o modificació de l’horari lectiu o del 

calendari escolar. 

 

10.1.3 Dels pares, mares o tutors/es legals 

a) A fi d’interrompre el mínim possible el treball que realitzen els docents, a l’entrada del Centre hi haurà 

l’horari de visites, especificant les hores d’atenció al públic per part de les persones que exerceixen 

tasques directives. 

b) També s’informarà, al començament de curs, del dia i hora que destinen els/les mestres tutors/es per 

les reunions individuals i comunicació amb les famílies. En cas d’incompatibilitat d’horaris o urgència, 

els pares o tutors interessats es posaran d’acord amb el tutor/a per tal de concertar el dia i hora més 

convenient per ambdues parts. 

 

10.1.4 Dels/de les mestres 

Les activitats que suposin el desenvolupament de la dedicació exclusiva docent dels/de les mestres, es 
realitzaran entre les 12.30 i les 13.45h de dilluns a dijous. El Director i/o el/la Cap d’Estudis elaboraran el pla de 
treball setmanal on es concretaran i planificaran aquestes activitats. El pla de treball setmanal serà aprovat pel 
Claustre de mestres. 

 

10.1.5 De l’esbarjo 
a) El temps d’esbarjo és considerat com a part del procés d’ensenyament-aprenentatge i com a tal serà 

tutelat per tots els mestres del Centre, llevat de l’Equip Directiu que en aquest temps realitza tasques 
pròpies del seu càrrec. 

b) En cas de pluja l’esbarjo es farà a les aules. 
 
10.1.6 Assistència 
Un dels deures més importants de l’alumnat és l’obligació d’assistir a classe. Per a la major efectivitat possible 
d’aquest deure, convé tenir en compte els següents aspectes: 

a) Correspon al mestre/a tutor/a de l’aula el control de l’assistència dels seu alumnat. Aquesta tasca es 
portarà a terme, diàriament, mitjançant un registre d’assistència. 

b) Totes les faltes d’assistència hauran de ser justificades pels pares, mares o tutors/es per escrit, 
personalment, o mitjançant una trucada telefònica.  

c) En cas d’absències repetides el tutor/a procurarà en primer lloc la solució del problema amb l’alumne/a 
i amb la família i, si cal, es sol·licitarà la col·laboració dels equips d’assessorament i orientació 
psicopedagògica i dels serveis d’assistència social del municipi. 
 

10.1.7 Entrada i sortida de persones al Centre 
a) Durant les hores de classe, les portes d’accés als edificis (Primària i Infantil), romandran sempre 

tancades. Serà el/la conserge el/la responsable d’atendre a totes les persones que vinguin al Centre. 
b) Els membres de la comunitat educativa(alumnat, família i acompanyants) seran escrupolosament 

puntuals en el compliment dels horaris d’entrada i sortida de l’escola. 
c) Les portes del Centre s’obriran 2 minuts abans de l’hora de començament de l’activitat lectiva 
d) L’alumnat de P-3 i P-4 accedirà a les aules per la porta principal de l’edifici de Parvulari i els pares, 

mares o acompanyants acomiadaran als infants a peu d’escala. 
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e) L’alumnat del Cicle Inicial i Cicle Mitjà, accedirà a les aules per la porta del carrer Diluvi. 

f) L’alumnat de P-5 i Cicle Superior accedirà a les aules per la porta del Carrer La Sínia. 

g) Les portes es tancaran 5 minuts després de l’hora d’entrar a les classes. 

h) La sortida, exceptuant l’alumnat d’Educació Infantil, és farà per les mateixes portes per on s’ha realitzat 
l’entrada. 

i) Si un/a alumne/a d’Educació Infantil, del Cicle Inicial o de 3r de Primària no és recollit/da per la seva 
família havent passat 10 minuts de l’hora de sortida, el/la mestre/a encarregada de fer la sortida amb el 
grup classe acompanyarà l’alumne/a al servei d’acollida, on el recollirà la família i pagarà el preu 
establert per a aquest servei. El mateix s’aplicarà a l’alumnat de 4t que no tingui autorització expressa 
de la família per marxar sol/a. 

j) Les circulacions pels passadissos i escales es faran amb ordre, pas normal, sense crits ni empentes. 
Els/les tutors/es i/o mestres responsables del grup-classe seran els/les responsables d’aquest ordre per 
part del seu alumnat. 

k) Per sortir del recinte escolar, l’alumnat necessitarà la sol·licitud expressa, oralment o per escrit, del 
pare/mare/ tutor/a i en cap cas marxarà sense l’acompanyament d’una persona adulta. 

 

Article 11. Activitats complementàries 

1. Són aquelles que no figuren expressament incloses en els plans i programes curriculars. Tenen com a 
finalitat el perfeccionament i l’ampliació de la tasca educativa, cultural i social realitzada pel Centre, de 
manera que es completa el procés de formació de l’alumnat, mitjançant el desenvolupament de 
determinats aspectes del projecte educatiu. Són de caràcter obligatori per a l’alumnat i mestres. 

2. La programació de les activitats que hagin de ser realitzades fora del recinte escolar, s’haurà d’incloure dins 
la PGAC i ser aprovades pel Consell Escolar, supervisant de manera especial la ratio alumnes/adults 
acompanyants. 

3. La relació d’alumnes/mestres s’haurà d’ajustar a la Resolució que dóna instruccions d’organització i 
funcionament publicada pel Departament ‘Ensenyament a començament de cada curs. 

4. És responsabilitat dels/de les tutors/es que la relació alumnes/mestres o acompanyants s’ajusti a la 
normativa. Els/les acompanyants seran, en la mida del possible, mestres del Claustre, procurant que 
s’interfereixi el mínim possible en els horaris de les classes. En cas que no fos possible l’assistència de 
mestres, es procurarà comptar amb la presència de pares o mares de l’alumnat. 

5. Per tal de poder participar en les activitats fora del recinte escolar, caldrà tenir signada l’autorització per 
part dels seus pares, mars o representants legals. Si el tutor/a de l’alumne/a no disposa de la corresponent 
autorització signada, aquest/a no podrà fer cap activitat fora del recinte escolar. 

6. A les sortides, els/les mestres acompanyants tindran cura de que cap alumne/a se separi del grup sense 
permís dels/de les mestres acompanyants. 

7. En els desplaçaments en autocar, el comportament de l’alumnat haurà de ser correcte, sense moure’s del 
seu seient, ni distreure el conductor. 

 
Article 12 Activitats extraescolars 

1. Són aquelles que no tenen continguts propis de les activitats lectives ni de les activitats complementàries. 

2. Són planificades, programades, organitzades i desenvolupades prioritàriament per l’AMPA. La relació 
d’activitats extraescolars per a cada curs, així com el preu de cadascuna d’elles, serà aprovada pel Consell 
Escolar del Centre 

3. Tenen com a finalitat la formació de l’alumnat en aspectes socioeducatius i de lleure sense relació directa 
amb l’activitat pròpiament escolar. Tenen caràcter voluntari per a l’alumnat. 

4. Es desenvoluparan fora de l’horari lectiu i sense que puguin interferir en el normal desenvolupament de les 
activitats escolar lectives o complementàries.  

5. Es podran realitzar dins o fora de les instal·lacions del Centre, sense perjudici dels requisits que puguin 
establir, dins de les seves competències, l’Ajuntament i òrgans de govern del Centre. Tant el Consell escolar 
com la Direcció del Centre hi col·laboraran, facilitant i estimulant la seva realització amb la cessió d’espais i 
material del Centre, i en tots aquells aspectes que siguin de la seva competència, d’acord amb el 
procediment previst en aquest reglament de règim intern, el que estableixi el seu Consell Escolar i tenint en 
compte el normal desenvolupament de la vida escolar.  
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6. Les activitat extraescolars són organitzades per l’AMPA i només hi podrà participar l’alumnat del Centre que 
estigui al corrent del pagament de la quota de soci aprovada en assemblea de pares i mares.  

7. La Direcció del Centre facilitarà el desenvolupament de les esmentades activitats i la seva integració en la 
vida escolar i les inclourà en el PGAC que anualment aprova el Consell Escolar. 

8. Les activitats extraescolars seran organitzades, programades, dirigides per l’AMPA, la qual podrà contractar 
els serveis d’entitats i/o empreses del sector per a portar-les a terme. Aquestes entitats i/o empreses seran 
responsables de les actuacions del personal contractat per dur a terme aquestes activitats, al qual haurà de 
donar a conèixer la normativa d’aquest NOFC que els pugui afectar en el desenvolupament de les 
esmentades activitats. 

9. Qualsevol activitat que es porti a terme en el Centre per part de l’AMPA, haurà de ser aprovada pel Consell 
Escolar, fent constar a la corresponent acta que la seva realització tindrà lloc fora de l’horari escolar i dins 
els espais que preceptivament es delimitaran per la seva execució, amb la responsabilitat exclusiva de 
l’AMPA del compliment de les condicions d’ús que s’acordin.  

10. L’AMPA disposarà de l’autonomia i competències previstes a la Llei i als seus estatuts per a l’organització,  
direcció i desenvolupament de les activitats extraescolars corresponents i de les quals se’n fa responsable, 
sempre i quan s'ajustin a les NOFC, al PEC i compti amb l'aprovació el Consell Escolar del Centre. 

11. L’AMPA, com persona jurídica, podrà contractar, sota la seva responsabilitat, personal o empreses per a 
realitzar les activitats que organitzi dins les seves competències. 

12. El personal que tingui cura de la realització d’aquestes activitats extraescolars haurà d’estar degudament 
contractat per l’AMPA i donat d’alta a la S. Social, bé sigui com a treballador/a per compte aliè o bé com a 
treballador/a per compte propi. 

13. Els organitzadors de les activitats extraescolars seran responsables de: 
a) Supervisar el bon funcionament i de la utilització del material escolar. 
b) Informar els/les monitors/es de les activitats que es portaran a terme en el Centre durant el curs 

escolar. 
c) Coordinar amb l’Equip Directiu i Coordinador/a d’activitats el seguiment i la valoració de les activitats 

extraescolars que es duen a terme durant el curs escolar.  

14. El Consell Escolar vetllarà pel bon desenvolupament de les activitats extraescolars així com de la correcta 

actuació del personal contractat per l’entitat organitzadora i es reserva el dret d’interrompre aquestes 

activitats per causa de força major o quan no s’ajustin a les disposicions d’aquestes normes. 

 

Article 13 Llibres de text i Material Didàctic 

1. Per la importància d’aquest tipus de material, caldrà tenir en compte els següents aspectes: 

a) No podran ser substituïts abans d’haver transcorregut un període mínim de quatre anys. 

b) La iniciativa per a substituir un llibre de text s’acompanyarà de les raons pedagògiques i de normativa 

que aconsellen la substitució. 

c) En la selecció dels llibres de text i material didàctic, caldrà tenir presents les següents consideracions: 

� la coherència pedagògica entre els cicles i l’escola 

� el Projecte Curricular del Centre 

� el material que ha donat bons resultats i que cal mantenir 

d) Es procurarà fer un ús sobri i auster del material, afavorint intercanvi i la no ostentació. 

 
Article 14 Programes de salut escolar i normes sanitàries  

1. L’alumnat haurà d’assistir a classe en condicions de salut i higiene que no comportin un risc anormal per la 

resta de persones de la Comunitat Escolar. En cas d’observar-se deficiències a criteri del/de la mestre/a, 

s’informarà a la família que haurà de posar el remei que calgui. L’alumnat amb malalties contagioses no 

podrà assistir a l’escola. Per admetre’l caldrà: 

a) Que porti un justificant conforme està recuperat i en condicions d’assistir a classe. 

b) Periòdicament el Centre, a través de l’Equip Directiu, mantindrà contactes amb l’Àrea de Salut Pública 

de l’Ajuntament de Cerdanyola per qüestions sanitàries de l’escola. 

c) El personal docent del Centre procurarà atendre l’alumnat en cas de lesió. 



                                                                                                                     Normes d’Organització i Funcionament de Centre 

 

 

Escola Municipal La Sínia Pàgina 46 
 

d) Quan es detecti que un alumne/a té polls, el/la tutor/a ho comunicarà a les famílies de tota la classe 

per tal de que aquestes apliquin el tractament oportú.  

e) Quan es doni el cas d’alguna malaltia infecto-contagiosa, els nens/es es quedaran a casa fins que hagi 

remès. 

f) Quan el nen/a tingui febre, s’intentarà localitzar la família per tal que el vinguin a recollir el més aviat 

possible  

2. Atenció a l’alumnat amb malalties cròniques  

a) El/la Director/a elaborarà un pla personalitzat d’atenció a l’alumnat amb malalties cròniques 

(al·lèrgies severes, diabetis,....). Aquest pla contindrà tota la documentació que, seguint les pautes 

dictades pel Departament d’Ensenyament, haurà d’haver aportat la família (informe mèdic on 

s’especifiqui la descripció de les actuacions en cas d’emergència, autorització per administrar la 

medicació...) 

b) El/La Director/a comunicarà al CAP de referència mitjançant imprès elaborat a tal efecte, 

l’escolarització d’infants amb al·lèrgies alimentàries i/o làtex o diabetes. 

3. Administració de medicaments 

a) Per norma general, els/les mestres no administraran cap tipus de medicació a l’alumnat. 

b) En cas que l’alumne/a n’hagi de prendre en horari lectiu, caldrà que els pares, mares o tutors/es legals 

aportin un informe mèdic on consti el nom de l’alumne/a, el nom del medicament que ha de prendre i 

la pauta d’administració. Així mateix, caldrà tenir l’autorització signada per poder administrar 

medicaments al Centre per part dels professionals que hi treballen. 

c) Seguint les normes del Departament de Salut, s’inclourà el paracetamol a la farmaciola. Per poder 

administrar-lo, el pare, mare o turo/a legal de l’alumne/a haurà signat i lliurat al Centre l’autorització 

d’administració elaborada a tal efecte. 

4. Programa de Salut escolar. Vacunacions (Decret 155/1993) 

a) La Direcció de l’escola facilitarà els espais al personal sanitari per a realitzar les campanyes sanitàries 

(revisions, vacunacions...) marcades per l’administració. 

b) Sempre que se n’hagi de realitzar alguna, les famílies de l’alumnat seran avisades prèviament, amb 

suficient antelació, per tal que donin la seva autorització. En cas de disconformitat, ho hauran de 

manifestar per escrit. 

5. Farmaciola 

a) El Centre disposarà d’una farmaciola a cada edifici per atendre les necessitats sanitàries bàsiques de 

qualsevol persona de l’escola. Aquesta estarà situada en un lloc conegut per tothom, no accessible a 

l‘alumnat i pròxima a un punt d’aigua. Tot el personal docent de l’escola podrà fer-ne ús. 

b) Prop de cada farmaciola i en un lloc visible, hi hauran les instruccions bàsiques per actuar davant de 

qualsevol cas d’emergència. 

c) El/la Director/a assignarà un/a responsable de la farmaciola que supervisarà periòdicament el 

contingut, reposarà el material i controlarà les dates de caducitat, tal com marca la normativa sanitària 

vigent. 

d) En horari escolar, serà el mestre/a tutor/a qui atendrà a l’alumne/a. En cas de què no sigui possible, ho 

farà el/la mestre o monitor/a que porta a terme l’activitat de l’alumne/a en aquell moment.  

e) Es disposarà també d’una mini farmaciola per atendre petites lesions que sorgeixen quan s’està 

realitzant alguna activitat fora del recinte escolar i en un espai sense accés immediat a productes de 

cura i higiene. 

f) Si es produeix l’accident fora de l’horari escolar, el responsable d’atendre l’alumnat serà el monitor/a 

que estigui dirigint l’activitat en aquells moments.  

g) L’AMPA disposarà també d’una farmaciola per atendre l’alumnat mentre estiguin realitzant activitats 

extraescolars i finançaran i procuraran que la farmaciola contingui el material necessari d’acord amb la 

normativa sanitària. 
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6. Prevenció del tabaquisme i de l’alcoholisme en el Centre 

a) No està permesa la venda, consum o publicitat de productes de tabac, tabac, alcohol i altres 

substàncies tòxiques dins el recinte escolar.  

b) Aquesta normativa d’ús del tabac, alcohol i altres substàncies tòxiques afecta a qualsevol membre de la 

comunitat escolar o persona que es trobi dins del Centre.  

 

Article 15 El Servei de Menjador Escolar 

1. El menjador escolar és també un espai formatiu, en el qual és treballen els hàbits i les relacions personals. 

Tant el/la Director/a del Centre com els responsables i monitoratge hauran de vetllar per a què això es 

compleixi. 

2. El servei del menjador és per a l’ús exclusiu dels membres de la Comunitat Escolar.  

 

15.1 Contracte de prestació del servei 

1. El Consell Escolar del Centre valorarà, a proposta de la Vocalia de Menjador, el Contracte de Prestació del 

Servei de Menjador Escolar que hauran de signar els/les representants legals de l’AMPA i l’empresa 

adjudicatària. 

2. Aquest contracte haurà de ser el marc regulador on s’establiran les competències de cadascuna de les parts 

per tal de facilitar la prestació del servei de menjador i el monitoratge. 

 

15.2 Pla de Funcionament i normativa 

1. El Consell Escolar del Centre, i a proposta de la Vocalia de Menjador, aprovarà un pla sobre el 

funcionament general del servei de menjador escolar.  

2. El Pla de Funcionament tindrà caràcter anual, s’incorporarà a la PGAC i definirà el funcionament general del 

Servei de Menjador Escolar. 

3. La Comissió de Menjador i el Consell Escolar del Centre, es remetran al Decret 160/1996, de 14 de maig, pel 

qual es regula el servei de menjador als Centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i al Reglament de Funcionament del Servei de Menjadors Escolars dels Centres 

Educatius Públics de Cerdanyola del Vallès acollits a la gestió Municipal per a tot el que no estigui regulat al 

present article. 

 

15.3 Gestió del servei escolar de Menjador 

1. La gestió del servei de menjador escolar es farà mitjançant la concessió del servei a una empresa del 

sector. 

2. El Consell Escolar del Centre, a proposta de la Vocalia de Menjador, valorarà el Plec de Condicions per a 

adjudicar la concessió de la prestació del servei escolar de menjador de l’Escola Municipal la Sínia. 

3. L’AMPA, com a entitat gestora, exigirà a l’empresa adjudicatària totes les formalitats requerides en l’ordre 

administratiu. La presentació de la documentació exigida per la normativa vigent és un requisit formal de 

compliment contractual i no excusable per part de l’empresa 

4. Els/les representants legals de la Junta de l’AMPA seran qui signaran el contracte de serveis amb l’empresa 

de menjadors escolars resultant de l’aplicació favorable del Plec de condicions.  

5. La Vocalia de Menjador, o persona que aquesta designi, serà l’encarregada de gestionar aquest servei i 

recollir els suggeriments i/o queixes (que hauran de fer-se per escrit) que es derivin de la seva prestació.  

 

15.4 Contractació de personal 

1. La contractació del personal laboral del servei de menjador escolar, ja sigui de cuina com monitoratge, es 

portarà a terme per l’empresa adjudicatària.  
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2. La Vocalia de Menjador supervisarà, si s’escau, el grau d’experiència i la formació exigibles, així com la 

proporció del personal de cuina, de serveis i d’atenció directa a l’alumnat en atenció al nombre 

d’usuaris/àries i a les necessitats específiques de l’alumnat amb NEE.  

 

15.5 Condicions laborals i socials 

1. L’empresa adjudicatària haurà de contractar el personal de menjador i cuina necessari per a l’òptima 

prestació del servei. 

2.  Aquest personal dependrà exclusivament de l’adjudicatari i aquest tindrà a tots els efectes els drets i 

deures inherents a la seva qualitat de patró. 

3. L’empresa haurà de complir amb totes les disposicions vigents en matèria de seguretat i higiene en el 

treball i en les instal·lacions, referides al personal i al lloc de la seva feina. 

4. L’empresa haurà de presentar el seu pla de prevenció de riscos i de vigilància de la salut.  

5. L’empresa facilitarà a la Vocalia de Menjador la relació nominal del personal així com les altes i baixes 

successives. Les altes es comunicaran abans d’iniciar-se la jornada a efectes d’identificar el personal que es 

troba dins del local on l’empresa presta els seus serveis. 

6. Serà obligació de l’empresa uniformar adequadament el personal durant les hores de prestació del servei. 

 

15.6 Ús de les instal·lacions 

1. L’autorització d’ús de les instal·lacions, mobiliari, aparells i parament de cuina a l’empresa de serveis es 

limitarà al que sigui necessari per a la realització del servei de menjador escolar i la seva activitat estarà 

sotmesa a les normes establertes pel Centre i al calendari i horari escolars.  

2. L’empresa de serveis s’encarregarà de la neteja tant de la cuina i el menjador com de la resta d’espais que 

siguin de la seva utilització.  

 

15.7 Usuaris i usuàries 

1. El servei de menjador és una prestació complementaria d’ajuda a l’escolarització, no sent obligatòria per 

l’alumnat.  

2. Poden utilitzar el servei de menjador escolar l’alumnat del Centre que ho sol·liciti. 

3. Poden també fer ús del servei el personal docent i el PAS. 

4. L’alumnat que necessiti fer ús del servei de menjador de forma fixa, farà la corresponent sol·licitud per 

escrit en el full editat a tal efecte i l’acompanyaran amb les dades de l’entitat bancària per al cobrament 

dels rebuts.  

5. L’alumnat que de manera puntual (esporàdics) requereixi fer ús del servei de menjador, aportarà el tiquet 

corresponent on es farà constar el nom de l’alumne/a, el curs i la data objecte de la prestació: Aquest tiquet 

s’haurà de lliurar al/a la Coordinador/a de menjador abans de les 10h. del matí de la data triada.  

6. Els/les usuaris/àries fixos que per qualsevol motiu tinguin absències, les hauran de comunicar a la persona 

coordinadora del servei de menjador abans de les 10h del matí. En cap cas es farà l’abonament del menú si 

no s’ha notificat l’absència abans de l’hora esmentada.  

7. Els/les usuaris/àries fixes i/o esporàdics que puntualment necessitin una dieta especial, ho hauran de 

comunicar abans de les 10 h del matí. 

8. Les incidències diàries abans esmentades per part dels/de les usuaris/àries, seran gestionades per la 

persona coordinadora del servei de menjador qui comunicarà a la cuina, tant el nombre d’usuaris/àries 

esporàdics del dia com les absències del fixes.  

9. No s’admetrà cap comensal després de la formalització de les inscripcions diàries, tret que sigui un cas 

d’emergència comunicat per la família. 
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15.8 Finançament del servei 

1. El preu per la prestació del servei escolar de menjador, en cap cas serà superior als preus màxims fixats pel 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

2. L’import a satisfer en concepte de quota, serà el mateix per a totes les persones usuàries. 

3.  Els/les usuaris/àries que tinguin becat parcialment el servei, hauran d’abonar la diferència existent entre 

l’import de l’ajut i la quota establerta.  

4. La quota única serà la que contempli l’ús del servei de manera regular (usuaris/àries fixes). 

5.  El pagament del servei es farà per mensualitats vençudes i es farà mitjançant domiciliació bancària. En cap 

cas es recaptaran diners en efectiu, tret de la venda de tiquets als usuaris esporàdics. 

6. Es privarà de l’ús del servei de menjador a l’alumnat la família del qual no hagi atès, per causes no 

justificades, les quotes que li corresponguin. La privació de l’ús del servei es farà sempre d’acord amb la 

Direcció del Centre, la qual sospesarà les circumstàncies d’excepcionalitat.  

7. No s’admetrà cap comensal que tingui pendents de liquidació quotes anteriors, de cursos anteriors i/o de 

germans-es. 

 

15.9 Control de qualitat del menjar  

1. Els menjars s’elaboraran i manipularan en les condicions d’higiene, salubritat i qualitat que estableixen les 

disposicions tecnicosanitàries vigents. A aquests efectes, el personal de menjador i cuina haurà d’estar en 

possessió del carnet de manipulador d’aliments, d’acord amb la normativa aplicable.  

2. La confecció dels menús es realitzarà d’acord amb els criteris i recomanacions nutricionals del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les recomanacions dels organismes de Salut Pública. 

3. Els menús s’adequaran a les necessitats de l’alumnat atenent el correcte equilibri dietètic i tenint cura de la 

variació i la presentació dels aliments.  

4. S’hauran de preveure menús especials per a casos específics.  

5. Els menús s’hauran de planificar anticipadament i amb una periodicitat no superior a un mes, enviant una 

còpia a les famílies,  a la Vocalia de Menjador a la Junta de l’AMPA i a la Direcció del Centre. 

6. Els menús es confeccionaran de tal manera que no es repeteixin els plats, al menys, durant una setmana.  

7. En la mesura que sigui possible, s’introduiran aliments ecològics.  

 

15.10 Organització de l’alumnat  

1. La prestació del servei de menjador escolar amb l’alumnat es desenvoluparà en l’horari establert per a tal fi 

i que, anualment, serà aprovat pel Consell Escolar del Centre i d’acord amb la normativa vigent. 

2. L’alumnat usuari del servei de menjador, no podrà absentar-se del Centre durant l’horari establert per a la 

prestació del servei, tret d’alguna excepció en que la família de l’alumne-a ho hagi comunicat prèviament i 

per escrit. 

3. En cas que el nen o nena hagi de rebre medicació, tingui alguna al·lèrgia o intolerància o bé estigui sotmès/a 

a una dieta, s’haurà de justificar amb la certificació corresponent del metge que ho determini. En cap cas es 

subministraran medicaments si aquests no venen acompanyats de la prescripció mèdica i l’autorització de 

la família per a subministrar-los. 

4. En cas de pluja o mal temps es proposaran activitats en llocs tancats de l’escola, sota el control dels/de les 

respectius/ves monitor/es. 

 

15.11 Organització de l’espai de menjador  

1. L’alumnat de P-3 i P-4 es desplaçarà des de l’edifici d’Educació Infantil a l’espai de menjador situat a l’edifici 

de Primària. Aquest desplaçament s’atendrà pels/per les monitors/es corresponents amb la màxima cura 

dels infants. 
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2. En acabar de dinar, l’alumnat del primer torn es dirigirà als patis respectius amb les corresponents 

monitores. Els infants de P-3 faran una estona de migdiada i/o descans, així com aquells infants de P-4 que 

ho necessitin. 

3. En acabar de dinar, l’alumnat del segon torn sortirà al pati acompanyat del nombre de monitores necessari 

per a una correcta vigilància, esperant la incorporació a aquest espai d’esbarjo dels companys i companyes 

que encara no han acabat.  

4. Els/les usuaris/àries seran atesos pel nombre de monitors/es que determini el Reglament de Funcionament 

del Servei de Menjadors Escolars dels Centres Educatius Públics de Cerdanyola del Vallès acollits a la gestió 

Municipal 

 

15.12 Regulació del personal d’atenció a l’alumnat  

1. El personal de monitoratge dependrà laboralment de l’empresa de serveis contractada per l’AMPA del 

Centre.  

2. L’atenció directa a l’alumnat per part dels/de les monitors/es es desenvoluparà entre les 12.30 (12.15h en 

cas de l’alumnat de P-3) i les 15.00h. 

3. El funcionament estarà sota la supervisió de la Vocalia de Menjador depenent de la Junta de l’AMPA. 

4. El nombre de monitors/es contractats/des dependrà del nombre d’usuaris, atenent les directrius marcades 

per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en el Reglament de Funcionament de Menjadors  Escolars dels 

Centres Educatius Públics de Cerdanyola del Vallès. 

5. Aquesta tasca comporta assumir la responsabilitat en quant a incidents i conflictes que puguin sorgir durant 

aquesta franja horària amb l’alumnat de menjador, així com a buscar una solució. 

6. Es tipificaran com a incidents i/o conflictes, així com les possibles solucions: 

a) Accident físic: guarir, avisar ambulància, avisar família, acompanyar en l’ambulància en els casos en 

que la família no arribi a temps per fer-ho i informar al tutor o la tutora. En casos greus informar a la 

Direcció del Centre. 

b) Baralles: solucionar i aplicar les mesures correctores, si és el cas. 

c) Desperfectes dins l’escola: informar a la persona coordinadora del servei de menjador i a la Direcció 

del Centre. 

d) Desperfectes que afectin a tercers: informar a la Direcció del Centre i al/a la responsable de menjador 

de l’AMPA. 

e) Altres: malaltia, canvi de roba, etc..., cercar solucions adients. 

7.  Funcions generals dels/de les monitors/es: 

a) Tenir cura en la distribució dels comensals a les taules per al bon funcionament del servei. 

b) Tenir cura de la correcta aplicació dels hàbits d’higiene. 

c) Distribuir el menjar atenent que tothom rebi la ració establerta. 

d) Mantenir l’ordre i els hàbits a taula. 

e) Orientar l’alumnat en els hàbits alimentaris i ajut en els hàbits socials. 

f) Ajudar en l’ús i conservació del parament del menjador. 

g) Desenvolupar activitats d’animació i esbarjo. 

h) Distribuir de manera adequada l’alumnat, de tal manera que es garanteixi que es troba sempre sota la 

seva vigilància, tant a dins de l’espai de menjador com a les zones d’esbarjo/aula ordinària, ja sigui 

abans i/o després del dinar. 

i) Informar diàriament a les famílies de l’alumnat de P-3. 

j) Informar setmanalment a les famílies de P-4 i P-5 

k) Avisar immediatament a la família si es produeix una incidència de malaltia, canvi físic anormal (vòmit, 

diarrea, mal de panxa, etc.) perquè aquesta prengui les mesures pertinents. En cas de no localitzar la 

família es cercarà una solució adient. 
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8. Situació laboral del monitoratge i substitucions:  

a) L’empresa està obligada a substituir d’immediat les baixes i absències del personal al seu càrrec, de tal 

manera que el servei sempre estigui atès amb el nombre de monitors/es que es requereix. 

b) L’empresa haurà de garantir que la persona substituta tingui coneixement de les peculiaritats del grup 

que té sota la seva responsabilitat, especialment de l’alumnat que requereix una alimentació 

específica. 

9. Funcions del/de la Coordinador/a de menjador: 

a) Es responsabilitzarà i vetllarà pel bon funcionament del menjador. 

b) Controlarà i comunicarà a l’equip de monitors/es els comensals abans d’entrar al menjador, per evitar 

possibles confusions. 

c) Supervisarà i dinamitzarà l’equip de monitors/es. 

d) Informarà a la Direcció de l’escola, a la Vocalia de Menjador, a l’empresa i l’equip de monitors/es de 

qualsevol incidència que afecti al bon funcionament del menjador. 

e) Traslladarà a la Direcció i a la Vocalia de Menjador els fulls d’incidències que hi hagi. 

f) Es farà càrrec de la documentació necessària per al servei (models d’autoritzacions, fulls 

d’incidències,...) 

g) Tindrà cura de les dades personals de l’alumnat, dels pares i mares, alumnes i altres dades 

confidencials. 

h) Serà l’encarregada de preparar i convocar les reunions amb l’equip de monitors, famílies...així com 

preparar els temes de les reunions i informacions. 

i) Potenciarà la relació entre tot l’equip fomentant el diàleg. 

j) Garantirà l’execució de les activitats proporcionant el material i les eines necessàries per dur-les a 

terme. 

k) Tindrà coneixement del desenvolupament de cada grup de nens/es (dificultats, millores, objectius ) 

l) Estarà alerta de possibles dificultats i problemes que puguin aparèixer i modificar el que calgui. 

m) Recollirà i donarà resposta a les necessitats, dubtes i propostes de l’equip. 

n) Recolzarà a aquells monitors/es amb menys experiència i/o dificultats. 

o) Distribuirà els espais de treball. 

 

15.13 Altres obligacions contractuals de l’empresa adjudicatària 

1. Sempre s’utilitzaran els espais específics destinats al servei de menjador escolar i es desenvoluparan les 

tasques objecte del contracte. 

2. Es mantindran les instal·lacions, aparells i altres elements propietat de l’Ajuntament en perfecte estat de 

conservació i funcionament, efectuant-se a càrrec de l’empresa adjudicatària aquelles reparacions o 

reposicions que puguin esdevenir.  

3.  Es farà càrrec de la neteja total de les instal·lacions, mobiliari i escombraries que s’originin amb motiu de la 

prestació del servei de menjador escolar. 

4. Les propostes de variació de preus no es podran dur a terme abans de transcórrer un curs acadèmic des de 

l’inici de la prestació del servei. Els augments que es proposin no podran ser superiors als que fixi el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya   

5. La Vocalia de Menjador es reserva el dret d’inspecció de la qualitat dels productes, el grau de prestació del 

servei i del compliment de la legislació vigent en concepte d’higiene i sanitat. 

6.  Un cop finalitzada la relació objecte del contracte, l’empresa tindrà dret a retirar aquells elements de la 

seva propietat que hagi incorporat posteriorment a la iniciació dels serveis, deixant el recinte i les 

instal·lacions tal i com les va trobar inicialment. 

7. El Consell Escolar fixarà el preu del menú per al personal docent, no docent i PAS que vulgui fer ús del servei 

de menjador. 

8. A l’espai de menjador hi haurà una farmaciola amb material suficient per atendre petits accidents. 
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9. La confecció dels menús es realitzarà d’acord amb els criteris nutricionals del Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya i les recomanacions dels organismes de Salut Pública de l’Ajuntament de 

Cerdanyola. 

 

15.14 Conductes contràries a les normes de convivència i mesures correctores 

1. Les conductes contràries a les normes de convivència del Centre i les mesures correctores aplicables es 

regiran pel Decret de Drets i Deures de l’alumnat (Decret  279/2006 de 4 de juliol) i pel que disposin 

aquestes NOFC.  

2. Cada monitor/a portarà un control escrit de les faltes comeses per l’alumnat al seu càrrec. 

3. Les faltes es posaran en coneixement per escrit a la família i s’informarà al tutor/a. 

4. Davant de faltes considerades molt greus, serà la Comissió de Convivència delegada del Consell Escolar del 

Centre qui decidirà i aplicarà les mesures correctores. 

 

15.15 Obligacions del Consell Escolar del Centre 

El Consell Escolar del Centre com a màxim òrgan de participació del Centre, haurà de: 

a) Valorar el Contracte de Prestació del Servei de Menjador Escolar. 

b) Aprovar el Pla de Funcionament General del Servei de Menjador Escolar i del monitoratge. 

c) Valorar el Plec de Condicions per a adjudicar la concessió de la prestació del Servei de Menjador 

Escolar. 

d) Valorar la contractació de l’empresa que farà la prestació del Servei de Menjador Escolar. 

e) Supervisar el preu per la prestació del Servei de Menjador Escolar. 

 

15.16 Obligacions de la Direcció del Centre 

1. La Direcció del Centre lliurarà una còpia del calendari escolar a l’empresa adjudicatària del servei i al 

monitoratge.  

2. Amb la màxima antelació possible, lliurarà còpia del calendari de sortides i colònies escolars a l’empresa 

adjudicatària i als monitors/es, especificant: data, curs i nombre d’alumnes.  

3. Informarà les famílies de la possibilitat de sol·licitar beques de menjador i del procés a seguir, facilitarà els 

impresos de sol·licitud. 

4. Facilitarà la comunicació entre els diferents components de la Comissió de Menjador delegada del Consell 

Escolar.  

5. Posarà en coneixement de la Vocalia de Menjador qualsevol incidència o anomalia que es pugui detectar 

en el servei. 

6.  Informarà a les famílies, posteriorment a la seva aprovació per part del Consell Escolar, del Pla de 

Funcionament i Normativa del Servei de Menjador. 

 

15.17 Obligacions de l’AMPA 

Com a part contractant de l’empresa que portarà a terme el Servei de Menjador Escolar del Centre, haurà de 

signar, amb caràcter anual, el contracte de prestació del servei. 

 

15.18 Consideracions Finals 

1. Tots els aspectes contemplats en aquest Títol Setè estan subjectes a modificació i/o noves incorporacions 

que puguin sortir en el transcurs de la seva aplicació i funcionament del servei de menjador escolar. 

2. Serà el Consell Escolar del Centre, i a proposta de la Comissió de Menjador, l’òrgan que tindrà la 

competència de l’aprovació de les pertinents modificacions. 

3. Tots els aspectes normatius recollits en aquest Títol Setè estan supeditats a les disposicions legals vigents. 
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Article 16 Mobiliari i Material 

1. El material del Centre serà classificat en fungible i no fungible 

2. Es considerarà material no fungible, entre d'altres, el següent: mobiliari, llums, pantalles, màquines 

calculadores, equips informàtics, musicals i audiovisuals, fotocopiadores, multicopistes, els CD-ROMs, el 

fons de videoteca, el material d' EF, el material de música, etc.  

3. Es considerarà material fungible, entre d'altres, el següent: llibres de text i material didàctic, jocs didàctics, 

paper, material d'escriptura, dibuix i pintura, etc.  

4. Adquisició 

a) L’adquisició de material es farà d’acord amb el pressupost que anualment aprova el Consell Escolar. 

b) Quan es tracti de material d’ús general no fungible (fotocopiadora, material audiovisual, ordinadors, 

mobiliari, etc..) a càrrec del pressupost de l’Ajuntament, serà el/la Director/a o persona a qui es delegui 

l’encarregada de tramitar la petició de compra al Servei d’Educació de l’Ajuntament. 

c) Quan es tracti de l’adquisició de material específic de grup, nivell, cicle o àrea a càrrec de l’aportació de 

l’AMPA, serà el/la mestre/a encarregat/da de les compres de cada cicle qui podrà adquirir-lo 

directament o autoritzar al/a la mestre/a implicat per a què realitzi la compra. 

d) També es poden acceptar donacions o cessions d’ús realitzades per les associacions de mares i pares 

d’alumnes de bens mobles i bens fungibles i de les quals n’haurà de quedar constància documental. 

5. Emmagatzematge: Cada cicle disposarà d'un espai propi on emmagatzemarà tot el material que utilitza. 

L'escola disposarà d'espais per guardar el material comú. 

6. Ús i conservació: Tots els membres de la Comunitat Educativa vetllaran pel bon ús i conservació de tot el 

material.  Els casos d'ús indegut o negligència, s'estudiaran particularment per la Comissió de Convivència i 

es decidirà segons es cregui oportú. 

7. Règim d'utilització: El material comú a tots els cicles estarà subjecte a uns horaris establerts prèviament, en 

alguns casos o a la data de sol·licitud en d'altres. 

 

Article 17 Ús dels telèfons mòbils i altres dispositius de comunicació  

1. No estarà permés l’ús dels telèfons mòbils, càmeres fotogràfiques, gravadores, consoles de jocs portàtils, 

aparells d’àudio, càmeres digitals i d’altres aparells semblants i de propietat de l’alumne/a durant el període 

lectiu, que inclou classes, esbarjos i activitats complementàries. 

2. En cas que sigui necessari que l’alumne/a porti algun dispositiu d’aquest tipus a l’escola, la família lliurarà a la Direcció 

del Centre una autorització signada pel pare, mare o tutor/a legal i on constarà expressament que la responsabilitat de 

l’aparell és de la persona signant. 

3. Si alumne/a fos portador/a d’algun dispositiu d’aquest tipus, el lliurarà, degudament apagat, a la persona que el rebi a 

la porta d’entrada al recinte escolar. 

4. Estarà totalment prohibit gravar en vídeo, en àudio o fer fotografies dins del recinte de l’escola, o fora d’ella, en horari 

lectiu.  

 

Article 18 Ús de les instal·lacions del Centre 

El professorat, per a l’execució i el desenvolupament de les funcions que té assignades, podrà fer ús de totes 

les instal·lacions del Centre sempre que sigui necessari i dins l'horari laboral. En el cas d'espais o zones d'ús 

restringit que tenen una funció específica (audiovisuals, laboratoris, biblioteca, gimnàs,...) la seva utilització 

estarà subjecta a uns horaris preestablerts. La Direcció del Centre haurà de garantir el coneixement d’aquests 

horaris per part de tot el personal docent del Centre i per part del personal de consergeria. 
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18.1   Ús extraescolar 

1. La utilització dels edificis i de les instal·lacions del Centre fora de l’horari escolar i durant els períodes de 

vacances escolars, es regirà per la Normativa reguladora de l’ús socials dels edificis i de les instal·lacions 

dels Centres docents públics aprovada per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.  

2. El Consell escolar del Centre decidirà, mitjançant acord motivat i per majoria absoluta dels seus membres, 

els espais del Centre que s’han de sotmetre a règim excepcional d’ús social, tal i com preveu l’article 7.2 de 

l’esmentada normativa.  

3. De conformitat amb allò que estableix l’article 11.1 de la Normativa d’ús social dels Centres docents 

esmentada, el Consell Escolar del Centre acordarà, per majoria absoluta dels seus membres, els criteris que 

seguirà la direcció del Centre en l’emissió d’informes en cas de sol·licituds d’ús amb caràcter d’urgència. 

 

18.2   Ús en horari escolar 

1. Durant l’horari escolar, el Centre s'utilitzarà exclusivament per al desenvolupament de les activitats 

docents incloses en la programació anual.  

2. Les associacions d’alumnes i de mares i pares d’alumnes podran fer, excepcionalment, ús del Centre en 

horari escolar exclusivament per al desenvolupament de les activitats escolars incloses en la programació 

anual, si escau. També podran fer reunions d’assistència reduïda (no assemblees), sempre i quan no 

interfereixin l’activitat ordinària del Centre. 

3. El personal docent, l’alumnat, el personal d’administració i serveis, les associacions d’alumnes i les 

associacions de mares i pares d’alumnes, notificaran a la Direcció amb antelació suficient el calendari de les 

reunions i activitats. Es faculta a la Direcció per no autoritzar l’ús del Centre si considera que l’activitat pot 

alterar el funcionament ordinari i el correcte desenvolupament de les activitats escolars programades.  

4. Si els col·lectius esmentats anteriorment proposessin reunions vinculades específicament amb la vida 

escolar amb caràcter d'urgència, hauran de notificar-ho amb suficient antelació a la data proposada a la 

Direcció del Centre.  

5. Es podrà delegar en el/la Director -a perquè, excepcionalment, pugui resoldre sobre sol·licituds de més 

urgència. 

6. L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, com a titular del Centre, podrà fer ús de les instal·lacions durant 

l’horari escolar, sempre i quan no interfereixi en les activitats escolars i s’hagi comunicat l’activitat amb 

antelació suficient a la Direcció del Centre, la qual podrà desaconsellar l’ús i condicionar-lo. 

 

18.3   Responsabilitats 

La persona o entitat que faci ús del Centre, serà responsable de les accions derivades de la realització de les 

seves activitats durant la utilització dels edificis i de les instal·lacions del Centre. 

 

18.4   Sol·licituds 

Les sol·licituds d’ús del Centre en horari extraescolar es formalitzaran davant l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès d’acord amb el procediment establert en l’article 14 de la normativa esmentada.  

 

18.5   Disposicions generals  

1. Les activitats extraescolars o complementàries organitzades per l’ AMPA no requereixen cap tràmit 

d’autorització prèvia de l’Ajuntament de Cerdanyola si han estat aprovades per el Consell Escolar del 

Centre i recollides en el PGAC. 

2. L’autorització sobre l’ús social de les instal·lacions i serveis del Centre fora de l’ horari escolar correspon a 

l’Ajuntament amb el vist-i-plau del Consell Escolar de Centre, que emetrà la corresponent certificació del 

vist-i-plau.  
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3. L’Ajuntament ha de notificar al/a la Director/a Centre les sol·licituds rebudes, prèviament a la realització de 

les corresponents activitats. 

4. L’Ajuntament ha 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 a 

l’alumnat i el professorat en activitats ordinàries. Així mateix, respon de 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 se substitueixen o reparen sense cost per l’escola.  

5. 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. 

 

18.6   Publicitat i informacions 

1. Per norma general, no es podrà exposar o distribuir publicitat d’entitats privades o lucratives dins el 

recinte escolar. 

2. La distribució i repartiment de publicitat de material pedagògic, recursos educatius i de tota mena 

d’activitats o elements de possible interès educatiu entre el professorat serà regulada per la Coordinació 

Pedagògica. L’exposició de publicitat serà regulada per l’Equip Directiu. 

3. La informació individual que l’escola té en els seus arxius i bases de dades queda restringida a l’ús intern 

del personal docent i està subjecte al que dicta la legislació vigent al respecte. Només el pare, mare o tutor 

legal de l’alumne podrà tenir accés a la informació personal dels seus fills o filles. La informació general o 

estadística sobre l’escola només podrà ser facilitada a entitats públiques.  

 

Article 19 Pla de seguretat del Centre 

1. Per a garantir la seguretat i la protecció de tots el membres de la comunitat escolar, el Centre disposarà 

d’un Pla d’Actuació en cas d’Emergència. 

2. Aquest pla serà elaborat pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès. 

3. El responsable màxim de la seguretat del Centre és el/la Director/a.  

 

DISPOSICIONS FINALS   

 
PRIMERA. Interpretació de les NOFC 

A. Aquestes NOFC són d’obligat compliment per a tots els membres que constitueixen la Comunitat Escolar 

de l’Escola Municipal La Sínia i entraran en vigor a partir de la seva aprovació definitiva pel Consell Escolar 

del Centre. 

B. El/la Director/a del Centre és el màxim responsable de fer complir aquestes NOFC. Els i les membres del 

Consell Escolar, del Claustre de mestres i de la Junta de l’AMPA tenen també el deure de conèixer, complir 

i fer complir les NOFC. 

 

SEGONA. Modificació de les NOFC 

A. Aquestes normes són susceptibles de ser modificades per les causes següents: perquè no s’ajustin a la 

normativa de rang superior segons el control que efectua el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament 

de Cerdanyola del Vallès i/o, perquè concorren noves circumstàncies a considerar o nous àmbits que 

s’hagin de regular. 

B. El Consell Escolar ha d’aprovar per majoria les modificacions de les normes. 
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C. Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els òrgans de coordinació i l’AMPA a 

l’Equip Directiu per escrit, el qual delegarà a la Comissió de revisió de les NOFC al seu estudi i possible 

incorporació  al document. 

D. El Claustre aportarà a l’Equip Directiu criteris i propostes a les modificacions presentades. 

E. Les possibles modificacions es presentaran al 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. 

F. Després de la seva aprovació pel Consell Escolar, no han de considerar-se les NOFC com un document 

tancat i inamovible, sinó que cal que sigui un document fàcilment modificable, per adaptar-lo a les noves 

necessitats del Centre, i constantment millorable en tots aquells aspectes que es considerin convenients.  

Per aquest motiu l’Equip Directiu haurà de preveure, a cada curs escolar, la Comissió de revisió de les 

NOFC. 

G. Les modificacions en l’articulat d’aquestes NOFC s’incorporaran al títol, capítol i o article al document ja 

redactat. 

H. Les modificacions que no es corresponguin o tinguin un títol, capítol i o article s’afegiran en un apartat 

titulat ”Disposicions addicionals” al final del redactat de la totalitat del document. 

I. En el cas que es produeixen situacions no previstes en les NOFC i que per les seves característiques 

requereixin una intervenció urgent i 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. 

 

TERCERA. Especificacions de les NOFC 

A. Es poden elaborar especificacions de les normes que no suposin una modificació d’aquestes a càrrec dels 

òrgans i responsables del desenvolupament de les funcions atribuïdes en aquestes NOFC. Es tractarà de 

plans de funcionament, de manuals de funcions o altres d’anàlegs.  

B. El Consell Escolar ha de conèixer i supervisar aquestes especificacions, en les quals podrà introduir 

modificacions, tot i que no seran vàlides ni aplicables en tant que contradiguin el contingut d’aquestes 

normes. 

 

QUARTA. Òrgan o instància que va aprovar les NOFC 

B. Aquestes Normes de Funcionament de Centre van estar aprovades en la seva totalitat pel Consell Escolar 

del Centre en sessió celebrada 19 de juny de 2018 

C. En data 24 de setembre de 2013 s’inicia el procés d’elaboració d’aquestes NOFC que conclourà quan el 

Consell Escolar de Centre l’aprovi en la seva totalitat. 

 

CINQUENA. Publicitat de les NOFC 

A. Les presents normes es difondran a tots els membres de la Comunitat Educativa a través de la web de 

l’escola. 

B. Igualment, s’informarà de la seva existència a cada nou/nova membre del personal i a cada nova família 

que s’incorpori a aquesta Comunitat Educativa.  

C. Totes les modificacions que s’introdueixin tindran el mateix procés de difusió que s’ha descrit 

anteriorment. 

D. El Consell Escolar vetllarà per tal de que sempre es disposi d’exemplars de les NOFC a l’abast de qualsevol 

membre de la Comunitat Educativa. 
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SISENA. Dipòsit de les NOFC 

A. D’acord amb el que disposa l’article 11.2 del Decret 198/1996, es dipositarà un exemplar del text 

d’aquestes normes a la delegació territorial del Departament d’Ensenyament, que ha de vetllar per la seva 

adequació a la normativa vigent. Igualment es procedirà per a les modificacions del reglament. 

B. S’arxivarà i estarà a disposició de qualsevol membre del Consell Escolar la còpia de la instància amb què 

s’efectua la tramesa de dipòsit del reglament. 

 

A Cerdanyola del Vallès, 20 de juny de 2018 

 

Aquest Reglament entrarà en vigor a partir del dia 20 de juny de 2018. 

 

El Director Xavier Devesa Royo 

DILIGÈNCIA per fer constar que el present reglament ha estat aprovat pel Consell Escolar el dia 18 de juny 

de 2018 tal com consta en l’acta de la sessió número 4/1718 d’aquest òrgan col·legiat. 

 

 

 

Vist-i-plau 

 
 
 
 
El Director           La Secretària 
 
 
 
 
 
 

______________________       _____________________ 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS  

 

 

 

 

 

 

 


