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1.1.  Organigrama de l’escola 
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1.2. Equip Directiu. Composició i 
distribució de tasques. 

 
 
Distribució de les tasques de l’equip directiu 
  
TASQUES DIRECTORA C. ESTUDIS SECRETÀRIA 
 
PROGRAMACIÓ GENERAL DE CENTRE (PGAC)  
Elaboració de la P.G.A.C. Presentació a la resta del 
Claustre i al Consell Escolar 

   

Elaboració del calendari d’activitats.    

Elaboració de la prog. de festes i celebracions, amb 
el vist-i-plau de la resta de l’ equip directiu i de la CP  

   

Elaboració de la programació de sortides i altres act. 
complementàries, a partir de la informació lliurada 
pels cicles. 

   

Gestió i coordinació d’algunes de les activitats 
complementàries: Concert de Sta. Cecília, concert 
de Nadal, Jocs Florals i Festival de danses. 

   

Elaboració de la memòria de fi de curs    

 
PROFESSORAT 
Adscripció a nivells i especialitats    

Absències i substitucions ( de curta i llarga durada)    

Formació    

Gestió i custòdia de dades del professorat     

Certificacions diverses    

Informacions sobre aspectes que afectin a tot el 
professorat, via telemàtica 

   

 
HORARIS 
Elaboració dels horaris de l’escola    

 
 
TASQUES DIRECTORA C. ESTUDIS SECRETÀRIA 
 
COORDINACIÓ PEDAGÒGICA  
Elaboració de l’ordre del dia    



Normes d’Organització i Funcionament de Centre 

Escola Pràctiques 

 

 7 

Coordinació de la reunió de l’equip    

Acta de la reunió     

Recepció de les propostes pedagògiques 
interessants per a l’ escola 

   

Contacte amb les diferents editorials per revisar les 
propostes i trametre-les a la CP 

   

Comunicats interns amb informacions puntuals 
sobre temes pedagògics i organitzatius 

   

 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  
Assistència a les reunions de la CAD    

Coordinació de casos amb la psicopedagoga de 
l’EAP 

   

Coordinació d’horaris de les especialistes (ALL, EE, 
AA, reforços...) 

   

Comissió social: 
- Coordinació amb Serveis socials, EAP  i altres 

entitats relacionades 
- Buidat mensual de les llistes d’absències i 

retards i lliurament de la informació als 
estaments pertinents 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TASQUES DIRECTORA C. ESTUDIS SECRETÀRIA 
 
AVALUACIÓ INTERNA: Alumnat  
Assistència a les Comissions d’avaluació. 
Preparació de la reunió, amb el material necessari. 
Recollida d’informació. 

   

Buidat del document que cada tutor/a fa amb els 
resultats del seu grup i crear un document que 
permeti veure els resultats globals comparatius. 
Informar-ne el Claustre i el Consell escolar 

   

Signar la documentació acadèmica    

Gestió de l’avaluació amb el programa SAGA    

Generació dels documents procedents i lliurament a 
les tutores/custòdia 

   

 
AVALUACIÓ INTERNA: Gestió i organització del centre  
Revisar el document que es treballa per cicles    
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Buidat dels documents elaborats pels diferents cicles 
i crear un document amb els resultats globals. 
Presentació dels resultats al Claustre i al Consell 
escolar 

   

 
AVALUACIÓ EXTERNA  
Recepció i anàlisi de les demandes adreçades pel 
Departament d’ Ensenyament. Coordinar-ne la seva 
posada en funcionament 

   

 
RELACIONS FAMÍLIA - ESCOLA 
Atenció les famílies que ho sol·licitin i donar resposta 
a les seves demandes, si escau 

   

Assistència a les reunions establertes entre l’ Equip 
directiu i l’ AMPA 

   

Rebre informació sobre les activitats extraescolars i 
transmetre-la a la resta de la comunitat 

   

Notes informatives per a les famílies, sobre temes 
puntuals generals d’escola 

   

 
 
 
 
TASQUES DIRECTORA C. ESTUDIS SECRETÀRIA 
 
REVISTA FEM  PRÀCTIQUES 
Participar a les reunions del consell de redacció    

Coordinar l’elaboració d’alguns articles i/o escriure’n    

 
COORDINACIÓ DE L’ÚS D’ESPAIS DE L’ESCOLA  
Elaboració dels horaris dels espais compartits de tot 
el centre i exposar-los a cada espai amb la 
col·laboració dels especialistes 

   

Tramitació de les sol·licituds d’espais de l’escola per 
part de l’AMPA i altres entitats externes 

   

 
RELACIÓ AMB LES INSTITUCIONS 
Rebuda dels representants de les institucions 
(Ajuntament, Consorci,...) que visitin l’escola 

   

Reunions amb els representants de les institucions, 
tant a nivell intern com extern 

   

 
RELACIÓ AMB L’ALUMNAT  
Reunions de l’assemblea de delegades i delegats    

Elaboració de les actes de les reunions de 
l’assemblea de delegades i delegats 

   

Reunions amb l’ alumnat per coordinar algunes 
propostes pedagògiques generals d’escola 

   

Reunions amb l’alumnat per tractar temes de 
comportament i aplicar correctius 
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PRÀCTICUM 
Coordinar totes les tasques relacionades amb el pràcticum: 
sol·licitud de l’alumnat  (en col·laboració amb la CP, rebuda 
de l’alumnat, seguiment, coordinació de les trobades entre 
els tutors de l’escola i de la facultat 

   

 
 
TASQUES DIRECTORA C. ESTUDIS SECRETÀRIA 

 
 
MENJADOR ESCOLAR  
Coordinació amb la responsable del menjador pel que 
fa a les necessitats de funcionament general del 
servei 

   

Coordinació amb la responsable del menjador pel que 
fa a les activitats del migdia i  comportament de 
l’alumnat que es queda a dinar 

   

Reunions amb la coordinadora i els monitors    

Gestió econòmica relacionada amb el servei de 
menjador 

   

 
ECONOMIA: General d’escola  
Control de la comptabilitat del centre    

Elaboració del projecte de pressupost anual    

Elaboració de la memòria econòmica    

Control dels centres de cost  de cada cicle    

 
ECONOMIA: Ajuts  
Gestió dels ajuts del menjador escolar    

Gestió dels ajuts de llibres de text    

 
 
 
 
 
 
 
 
TASQUES DIRECTORA C. ESTUDIS SECRETÀRIA 
 
MATRICULACIÓ  
Preparació i participació en la reunió de Portes 
Obertes 

   

Publicitat de la reunió de Portes Obertes    

Control de contactes de famílies interessades    
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Realització de visites de Portes Obertes 
personalitzades 

   

Preparació del material gràfic i de suport que es dóna 
a les famílies 

   

Assistència a la reunió informativa sobre el procés 
(Consorci d’educació) 

   

Circular informativa sobre el procés de preinscripció i 
matriculació 

   

Recepció de les preinscripcions  i la corresponent 
documentació 

   

Introducció de les dades a l’ aplicatiu corresponent. 
Seguiment del procés 

   

Control i gestió de la matriculació: Gestió de les llistes 
d’ espera, recepció de la documentació corresponent 

   

Berenar d’ acollida: circular informativa, compres 
necessàries, preparació de la documentació 

   

Matriculació de l’ alumnat nou al SAGA    

Gestió de la confirmació de plaça dels alumnes que ja 
estan a l’escola: generació del document – circular per 
a les famílies, recepció del mateix complimentat 

   

Rebuda i matriculació de l’alumnat nouvingut, al llarg 
del curs 

   

Complimentació dels documents necessaris    

Assignació de l’alumnat nou al nivell i a la classe, amb 
la col·laboració de les tutores 

   

 
 
 
 
TASQUES DIRECTORA C. ESTUDIS SECRETÀRIA 
 
DADES DE L’ALUMNAT  
Control i actualització de les dades de l’alumnat 
(SAGA) 

   

Elaboració de llistes per classe    

Redacció de certificacions diverses    

Felicitacions a l’alumnat de l’escola: setmanals i 
diàries 

   

 
REUNIONS DIVERSES: CLAUSTRE I  CONSELL ESCOLAR  
Elaboració i distribució de la convocatòria (electrònica)    

Redacció de les actes i tramesa electrònica per a la 
seva aprovació 

   

Síntesi del C. Escolar per a les famílies    

Impressió en format paper per al Llibre d’ Actes de 
cada òrgan 

   

 
MANTENIMENT I NETEJA  
Coordinació de les necessitats de manteniment de 
l’edifici escolar: detecció, tramitació i supervisió dels 
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arranjaments 

Supervisió i gestió de la neteja dels edificis 
(conjuntament amb la Coordinadora de Riscos 
Laborals) 

   

Tramesa de les necessitats de manteniment i neteja al 
Consorci d’ Educació de Barcelona (amb els conserges) 

   

 
 
 
 
 
 
 
TASQUES DIRECTORA C. ESTUDIS SECRETÀRIA 
 
RELACIONS EXTERNES 
Reunions directors/es zona    

Coordinació amb l’ INS Emperador Carles    

Coordinació amb les escoles bressol veïnes (El timbal , 
El fil i Pau) 

   

 
ALTRES 
Compleció de les dades anuals que s’envien a 
Inspecció (Carpeta Verda) 

   

Gestió del correu electrònic    

Actualització de la web de l’ escola    
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1.3. Consell Escolar. 
Funcionament i Comissions. 

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE 
 

 

El Consell Escolar de l’Escola Pràctiques està format per: 

 

• La Directora, que el presideix 

• El Cap d’Estudis 

• La Secretària 

• 6 mestres del Claustre 

• 5 pares/mares d’alumnes 

• 1 representant de l’AFA 

• 1 representant del PAS 

• 1 representant de l’Ajuntament 

 

El Consell Escolar es reuneix com a mínim un cop cada trimestre. Les reunions 
es convoquen entre dilluns i dijous i tenen una durada màxima de dues hores, 
habitualment entre les 16:45 i les 18:45. En cas de realització de jornada 
intensiva, es poden convocar més d’hora, amb el vist-i-plau dels membres del 
Consell. 

 

 

 

COMISSIONS ESPECÍFIQUES DEL CONSELL ESCOLAR DEL CEN TRE  
 

 

 

Al si del consell escolar es constitueix una comissió  econòmica,   integrada   
per la  directora, la secretària,  una mestra, un pare i el representant de 
l'Ajuntament. 

La  comissió  econòmica té les competències que expressament li  delega  el 
consell escolar. L'aprovació del pressupost i la  fiscalització  dels  comptes  
anuals  del  centre no són delegables. 
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El  Reglament  de  règim interior de cada centre, pot establir   altres  
comissions  específiques. Els  components  d'aquestes  comissions  són  
designats  pel  consell escolar entre els seus membres. Així   mateix,   el  
consell  escolar  podrà  autoritzar  la  col·laboració  d'altres  membres  de la 
comunitat educativa, quan sigui d'interès per als objectius de la comissió. El 
funcionament del nostre centre recomana tenir altres comissions. És per això 
que en els darrers cursos hem incorporat les següents: 

 

 

 

 

COMISSIONS OBJECTIUS 

Convivència 1. Fer el seguiment del projecte de convivència que a l’escola s’està 
portant a terme des del curs 2007-08 

2. Vetllar per la convivència al centre i elevar propostes al respecte a la 
resta del Consell escolar. 

3. Vetllar per tal que el centre afavoreixi la igualtat entre homes i dones i 
proposar mesures i iniciatives que fomentin i facilitin aquest objectiu. 

Menjador 1. Fer el seguiment dels menús proposats per l’ empresa del menjador. 

2. Fer seguiment de les activitats educatives del migdia. 

3.  Altres atribucions que el Consell escolar consideri necessàries. 

Activitats 
extraescolars 

1. Vetllar per tal que les activitats extraescolars planificades per l’ AMPA i 
altres que impliquin l’alumnat del centre i  que es duguin a terme al 
mateix siguin coherents amb el projecte educatiu. 

2. Ser informat i fer el seguiment de la utilització dels espais de l’escola.  

Obres 1. Detectar les necessitats de l’edifici escolar pel que fa a obres de millora. 

2. Participar, quan escaigui,  en les reunions que es mantenen amb el 
CEB. 

  

 

Són  funcions  de les comissions estudiar, informar i elevar  propostes  al  
consell  escolar del centre sobre els aspectes  del  seu  àmbit que se'ls 
sol·licitin o considerin convenient  d'aportar, així com desenvolupar les tasques 
que  el consell li encomani. 
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1.4. Claustre de mestres. 
Funcionament i Comissions. 

 

FUNCIONAMENT DEL CLAUSTRE DE MESTRES 
 

 

El Claustre es reuneix ordinàriament un cop cada mes. Les reunions es 
convoquen en dilluns i es realitzen de 12:30 A 13:30. En el cas que, un cop 
arribada aquesta hora, el Claustre no es pugui donar per finalitzat, continuarà 
en una propera sessió de coincidència de tot el professorat  i es convocarà a la 
mateixa hora. 

 

COMISSIONS ESPECÍFIQUES DEL CLAUSTRE  
 

Un dels objectius fonamentals del funcionament per comissions és el de donar 
un caire col·lectiu a una part de la gestió i organització de l’ escola,  i que, d’ 
aquesta manera,  el Claustre senti que és una part important d’ aquesta. És per 
aquest motiu que es fa necessari que, a cada Comissió,   hi hagi un/a 
representant de cada cicle. 

Entre les comissions, n’ hi ha de tres tipus diferents, depenent de la franja 
horària en què es duen a terme. Algunes es duen a terme tant en horari lectiu, 
com d’ exclusiva: 

 

Comissions d’ horari lectiu: 

• Coordinació pedagògica (Coordinadores fixes) 

• D’ atenció a la diversitat (C.A.D.) (persones fixes) 

• Revista FEM PRÀCTIQUES (persones fixes i variables) 

• Lingüística (Coordinadora fixa)  

 

Comissions d’ horari d’ exclusiva: 

• Coordinació pedagògica (Coordinadores fixes) 

• Lingüística (Coordinadora fixa) 
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• Biblioteca (Coordinadora fixa) 

• Informàtica (Coordinadora fixa) 

• Riscos (Coordinador fix) 

• Revista 

• Social (C.S.) (persones fixes) 

 

Comissions d’ horari extraescolar: 

• Camí escolar 

COMISSIONS OBJECTIUS  

Coordinació 
Pedagògica 

 

- Coordinar els aspectes pedagògics i organitzatius de l’escola. 
 
- Formar part de l’ Equip Assessor de la Direcció del centre 

Atenció a la 
diversitat 

 

- Coordinar, valorar i donar resposta a les demandes d’atenció a la 
diversitat del centre. 

Comissió Social 
 

- Recollir les necessitats socials de les famílies de l’escola en 
situacions més desfavorides i pensar actuacions per tal de millorar 
aquesta situació. 
 
- Informar l’ E. Directiu  i el professorat tutor dels alumnes que 
pertanyen a aquestes famílies i de les actuacions que es vagin fent.  
 
- Controlar els casos d’absentisme escolar 

REVISTA  
Fem pràctiques 

-Proposar les seccions i el contingut de la revista que s’edita 
trimestralment (més l’exemplar monogràfic de Sant Jordi) 
 
-Coordinar el disseny de cada exemplar. 
 
-Fer propostes de participació a la resta de la comunitat escolar. 

Lingüística 

- Continuar el treball d’ IL. 
 
- Continuar el treball del PLEC 
 
- Els que indiqui la ALIC. 

Biblioteca 

- Comprar el material i els llibres que facin falta i vetllar pel bon estat 
de l’ espai. 
 
- Coordinar el préstec de llibres. 
 
- Promoure i coordinar activitats de dinamització de la lectura 
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Informàtica 

- Realitzar el manteniment de les aules Arrova i Ratolí. 
 
- Fer seguiment de les autoritzacions dels drets d’ imatge. 
 
- Elaborar el llistat del correu electrònic de les famílies. 
 
- Gestionar la pàgina web i el bloc de l’ escola. 

Riscos 

-Planificar el simulacre d’ evacuació i fer-ne la valoració. 
 
-Revisar els rètols del pla d’ evacuació. 
 
-Recollir les necessitats de manteniment i millora de l’ escola pel que 
fa a seguretat i salubritat i fer les propostes pertinents. 

Camí Escolar 
 

Assistir a les reunions de la comissió del barri, organitzades pel 
districte. 
Informar el Claustre de les propostes que sorgeixen. 
Coordinar el Projecte Educatiu de l’ escola pel que fa al Camí escolar. 

 

1.5. Equip Assessor. Composició 
i funcions. 

EQUIP ASSESSOR ESCOLA PRÀCTIQUES 
 
Composició:  
 

• Directora 
• Cap d’Estudis 
• Secretària 
• Coordinadora del Parvulari 
• Coordinadora del Cicle Inicial 
• Coordinadora del Cicle Mitjà 
• Coordinadora del Cicle Superior 

 
Funcions: 
 

• Orientar la línia pedagògica i organitzativa del centre. 
 

• Assessorar l’Equip Directiu en la presa de decisions. 
 

• Fer el seguiment de l’aplicació del Projecte de direcció. 
 

• Col·laborar amb l’Equip Directiu en l’elaboració de propostes per al 
Claustre i/o Consell escolar. 
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Funcionament de l’Equip Assessor: 
 

• L’Equip Assessor es reunirà dos cops per trimestre en horari de migdia, 
preferentment en dilluns (de 12:30 a 13:30). 
 

• Cada reunió seguirà un ordre del dia que, a ser possible, es farà saber a 
les persones convocades amb anel·lació. 

 
• Els acords es prendran, sempre que sigui possible, per consens. 

 
• La Directora farà una acta de cada reunió, amb especificació dels acords 

presos i de les propostes que es duran a la resta del Claustre i/o Consell 
Escolar. 
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2. Mecanismes de 
coordinació d’equips 
de treball del centre. 
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2.1. Equip de Coordinació. 
EQUIP DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA 
 
Composició:  
 

• Cap d’Estudis 
• Coordinadora del Parvulari 
• Coordinadora del Cicle Inicial 
• Coordinadora del Cicle Mitjà 
• Coordinadora del Cicle Superior 

 
Funcions: 
 

• Formar part de l’ Equip assessor del centre. 

• Gestionar el pla de treball mensual, que recull les activitats 
complementàries dels nivells i dels cicles, les reunions dels diferents 
equips i les activitats de formació. 

• Coordinar i fer seguiment de les unitats de programació de cada cicle i 
de cada nivell tot vetllant pel correcte desenvolupament de les mateixes 
pel que fa a: objectius, continguts, activitats didàctiques, activitats d’ 
avaluació, atenció a la diversitat i metodologia. 

• Gestionar els Ambients de Parvulari i els Tallers de Primària pel que fa a 
les habilitats que s’ hi desenvolupen, les sessions que es dediquen a 
cada cicle i la ubicació dels mateixos. 

• Coordinar les aportacions de cada cicle i de cada nivell als projectes que 
es desenvolupen al centre. 

• Fer traspàs de la informació pedagògica rellevant que arriba a l’ escola a 
través de les revistes o d’ Internet. 

• Gestionar l’ elecció de llibres i material didàctic necessaris per dur a 
terme la programació de continguts de cada nivell i de cada cicle. 

• Gestionar i /o fer seguiment de les activitats complementàries: 

• Informar als diferents cicles de les propostes que arriben a l’ escola. 

• Coordinar les activitats seleccionades pels cicles i pels nivells. 

• Preveure el transport necessari per desenvolupar aquestes activitats. 

• Planificar la valoració final d’ aquestes activitats. 

• Coordinar les festes i celebracions: planificar, organitzar i valorar les 
mateixes, tot vetllant per l’obtenció dels recursos necessaris. 
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• Recollir les necessitats pedagògiques i d’ organització expressades en el 
si dels cicles. 

• Coordinar, distribuir i fer seguiment dels alumnes de pràctiques. 
 
Funcionament de l’Equip de Coordinació Pedagògica: 
 

• L’Equip de Coordinació Pedagògica es reunirà setmanalment en horari 
lectiu el dilluns a la tarda (de 15:00 a 16:30). 
 

• Cada reunió seguirà un ordre del dia que, a ser possible, es farà saber a 
les persones convocades amb antel·lació. 

 
• Els acords es prendran, sempre que sigui possible, per consens. 

 
• El Cap d’Estudis farà una acta de cada reunió, amb especificació dels 

acords presos i de les propostes que es duran a la resta del Claustre i/o 
Consell Escolar. Aquesta acta es farà arribar a la resta dels membres del 
Claustre per correu electrònic. 
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2.2. Equips docents de Cicle i de 

nivell. 
EQUIPS DE CICLE 

 

Composició:  

Els Equips de Cicle de l’Escola Pràctiques són quatre: 

• Equip de Parvulari 
• Equip de Cicle Inicial 
• Equip de Cicle Mitjà  
• Equip de Cicle Superior 

 

Cada equip està format pel professorat adscrit a cada Cicle i està dinamitzat per un/a 
Coordinador/a. 

Funcions: 

• Desenvolupar les propostes i acords de la Coordinació Pedagògica. 
 

• Planificar, organitzar i preparar les sortides, colònies i activitats que s’aprovin 
en la Programació General de Centre, corresponents al Cicle educatiu. 
 

• Proposar i desenvolupar agrupaments específics per l’atenció a la diversitat. 
 

• Revisar les programacions i fer propostes de millora, per assegurar la 
coordinació entre els nivells. 
 

• Establir lligams entre les metodologies i el currículum dels diversos nivells i 
cicles. 

 

• Proposar projectes i treballs que facilitin el tractament interdisciplinari dels 
continguts curriculars. 

 

• Dur a terme les comissions d’avaluació dels seus alumnes, per la qual cosa es 
constituiran en comissions d’avaluació presidides pel / la Cap 
d’Estudis. 
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Funcionament dels Equips de Cicle: 
 

• Els Equips de Cicle es reuniran setmanalment en horari d’exclusiva, 
normalment els dijous de 12:30 a 13:30. 
 

• Cada reunió seguirà l’ordre del dia basat en la Reunió de l’Equip de 
Coordinació. L’acta d’aquesta reunió s’enviarà amb anterioritat a la trobada del 
Cicle, per tal d’agilitzar-ne la dinàmica. 

 
• Els acords es prendran, sempre que sigui possible, per consens. 

 
• Per torns, els/les assistents al Cicle faran una acta de cada reunió, amb 

especificació dels acords presos i de les propostes. Aquesta acta es farà 
arribar al Cap d’Estudis. 
 

EQUIPS DE NIVELL 

 

Composició:  

Els Equips de Nivell estan formats per les dues persones que realitzen les tasques de 
tutoria de cadascun dels nivells educatius, entre P-3 i 6è. 

Funcions: 

• Coordinar les intervencions educatives dels docents en els dos grups del 
mateix nivell. 

 

• Programar les activitats ordinàries, sortides i colònies del nivell, per tal 
d’assegurar un correcte desenvolupament del currículum. 
 

• Detectar i proposar mesures d’atenció a la diversitat en funció de les 
necessitats de cada grup d’alumnes. 
 

• Realitzar les reunions informatives i pedagògiques amb les famílies. 
 
 

Funcionament dels Equips de Nivell: 
 

• Els Equips de Nivell es reuniran setmanalment en horari d’exclusiva. El dia i 
hora en què es reuniran serà fixat per la parella de mestres de cada nivell. 

• En les reunions de nivell es prioritzarà la programació de les activitats que es 
duran a terme amb els alumnes al llarg de la setmana o quinzena.  

 

• Quan sigui necessari, es reuniran conjuntament amb els especialistes que 
intervenen en el nivell educatiu, per tal d’assegurar una bona coordinació pel 
que fa a continguts i metodologies. 
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2.3. Juntes d’Avaluació. 
JUNTES D’AVALUACIÓ 
 
Composició:  
 

• Equip de Cicle: Parvulari, Cicle Inicial, Cicle Mitjà o Cicle Superior. 
 

• Altres mestres que intervenen en la docència dels alumnes del Cicle. 
 

• Cap d’Estudis, que farà les funcions de Presidenta. 
 

Funcions: 
 

• Dur a terme l’avaluació de l’alumnat del cicle corresponent. 
 

• Revisar i modificar, si escau, la proposta de qualificacions de l’alumnat 
 

• Revisar i formular propostes d’atenció a la diversitat. 
 

• Formular propostes de repetició, quan escaigui. 
 
 
Funcionament de les Juntes d’Avaluació: 
 

 
L’Equip de Parvulari es constituirà en Junta d’Avaluació dos cops a l’any: un a 
finals de gener  i un altre cap al mes de juny. 
 
La resta d’Equips de Cicle es constituiran en Junta d’Avaluació tres vegades 
durant el curs, una a finals de cada trimestre. 
 
A cadascuna de les reunions de la Junta d’Avaluació es realitzarà una acta, 
que recollirà un membre de l’equip docent present a la reunió. 
 
Els tutors/es lliuraran per escrit al Cap d’Estudis un document on s’hi reflectiran 
els aspectes més significatius del grup, les mesures d’atenció a la diversitat 
dutes a terme i la proposta de noves mesures a aplicar. També li lliuraran un 
quadre amb les qualificacions de totes les matèries. 
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2.4. Comissió d’Atenció a la 
Diversitat. 
(document elaborat el 2011) 

1 .- Què entenem per diversitat 

 

2.- Comissió d’atenció a la diversitat 

 

3.- Procediment d’atenció a la diversitat 

 

4.-  Mesures d’atenció a la diversitat 

 

4.1.-  Aula ordinària 

4 1.1. Mesures de suport a l’Aula Ordinària 

 

4.2. - Aula de reforç 

4.2.1. Desdoblaments 

4.2.2. Grups flexibles. 

4.2.3. Grups de reforç 

 

4.3.- Aula d’Acollida 

4.3.1. Criteris per a l’atenció de l’alumnat de l’aula d’acollida 
 

4.4.- Aula d’Audició i llenguatge 

4.4.1. Criteris per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats de 
comunicació, parla i llenguatge. 
 
4. 5.- Aula d’Educació Especial 

4. 5.1. Criteris per a l’atenció de l’alumnat amb n.e.e. 
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5.- Documentació derivada de l’atenció a l’alumnat de reforç, aula 
d’acollida, EE i d’audició i llenguatge.  

     5.1 Plans de treball dels alumnes atesos 

     5.2 Informes i Comunicacions 

    

6.- Serveis externs  

6.1. Serveis externs que actuen al centre  

6.2. Serveis externs de diagnòstic  i tractament  

7.- Horari  

7.1. Reforç  

7.2. Alumnat nouvingut  

7.3. Educació Especial i Audició Llenguatge  

8.- Relació amb les famílies  

9.-  Nomenclàtor  

10.-Annexos 

1.-  QUÈ ENTENEM PER DIVERSITAT  
 

L’alumnat  que acull l’escola és divers com diversa és la societat en la que 
vivim. 

La diversitat del nostre alumnat ho és des de múltiples punts de vista: diversitat  
geogràfica, social, cultural, econòmica, per causes familiars, per maneres de 
ser individuals, ritmes i estils d’aprenentatges, procediments de construcció del 
propi pensament  i així mateix  per les motivacions o la relació que cada nen i 
cada nena té envers l’aprenentatge  i l’escola en general. 

Respectar les diferències i no convertir-les en desigualtats ha de ser el propòsit 
de l’escola. L’escola té com a finalitat afavorir la igualtat d’oportunitats i donar 
resposta als diferents  interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge. 

L’atenció a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat i l'objectiu 
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d'assolir les competències que li permetin el seu desenvolupament personal i 
escolar és un principi comú a tots els cicles i etapes de l’educació obligatòria. 

L’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat ha de plantejar-se des 

de la perspectiva global del centre i ha de formar part de la seva planificació. 

El professorat ha d’organitzar l’activitat docent tenint en compte les 

característiques del seu alumnat i la diversitat de necessitats i ritmes 

d’aprenentatge, diversificant la intervenció pedagògica,  organitzant recursos i 
estratègies, per tal  de crear les condicions òptimes que permetin el progrés de 
tot l’ alumnat. 

En el marc dels principis generals de l’educació inclusiva, l’atenció als alumnes 
ha de tenir lloc, sempre que per les seves característiques sigui possible i 
adequat, en entorns escolars ordinaris, proporcionant-los el suport necessari 
per possibilitar-los la participació en les activitats generals i els aprenentatges 
escolars i l’assoliment de les competències bàsiques. 

2.- COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (CAD) 

La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) permet organitzar, supervisar, 
promoure i vetllar per  l’atenció de l’alumnat, potenciant el desenvolupament de 
les seves capacitats i l’adquisició progressiva de les competències bàsiques de 
l’etapa. 

1.1.- Composició de la comissió d’atenció a la dive rsitat del nostre centre 
(CAD) 

• Cap d’Estudis 
• Mestres d’Educació Especial (EE)/Aula d’acollida (AA)/Audició i 

Llenguatge(ALL). 
• Psicopedagoga de l’ Equip d’assessorament  Psicopedagògic (EAP) 
• Assessor/a de llengua Interculturalitat i Cohesió Social (LIC) 
 

1.2.- Periodicitat de trobada : setmanal 

1.-3 Objectius: 

• Sensibilitzar la comunitat educativa sobre la importància i necessitat 
d’atendre a les aules la diversitat de l’alumnat. 

• Planificar el conjunt d’actuacions i mesures per atendre la diversitat de 
l’alumnat i fer-ne el seguiment. 
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• Vetllar per a la coordinació del treball dels diferents professionals que 
intervenen amb els alumnes que reben una atenció específica. 

• Establir els criteris de  referència de centre respecte les retencions de 
l’alumnat, la barreja de grups, etc. 

• Valorar i debatre situacions específiques d’un alumne/a o d’una situació 
determinada d’un grup-classe. 

• Donar suport al professorat en l’elaboració de mesures específiques 
d’atenció a la diversitat de l’alumnat (pla individualitzat, pautes per 
treballar amb la família, coordinació amb serveis externs....).  

• Col·laborar amb la comissió Social en el seguiment de casos que vagin 
més enllà del tema econòmic o de l’absentisme 
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3.- PROCEDIMENT D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

 

 

PROCEDIMENT D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

1.-  DETECCIO DE NECESSITATS 

 

Professorat, equip directiu, juntes 
d’avaluació 

 

2.- S’EMPLENA  EL FULL DE DEMANDA DE 
VALORACIO INICIAL (annex 1) 

 

Mestre/a tutor/a 

 

3.-  ES COMENTA EL FULL DE VALORACIO 
INICIAL I S’ACORDEN ACTUACIONS PRÈVIES  
(Pautes d’observació, adaptacions de les 
tasques, entrevistes amb la família o amb d’altres 
serveis  ….) 

 

Mestre/a tutor/a amb l’ Equip Atenció 
Diversitat 

 

4.-  ES VALOREN LES ACTUACIONS 
REALITZADES I ES PROPOSEN LES 
MESURES D’ATENCIÓ OPORTUNES  

(derivació a serveis externs, elaboració Pla 
Individual (PI),  atenció per part del mestre/a de  
suport /MEE/MALL ……) 

 

 

CAD 

 

5.-S’ELABORA UN FULL RESUM DE LES 
ACTUACIONS REALITZADES I DELS ACORDS 
PRESOS (annex 2) 

 

Equip Atenció Diversitat  
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MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

 

A. ORDINÀRIA 

 

A.  REFORÇ   

 

A. ACOLLIDA 

 

A. AUDICIO I 
LLENGUATGE  

 

A. E. ESPECIAL  

 

AJUSTAMENT  

CURRICULUM 

 

TUTORIES 
INDIDUALS 

 

DESDOBLAMENTS 

 

GRUPS FLEXIBLES  

 

GRUPS DE 
REFORÇ 

 

 

GRUPS 
REDUÏTS PER 
CONEIXEMENT 
DE LLENGUA 

 

TREBALL 
INDIVIDUAL 

 

PETIT GRUP 

 

DINS O FORA DE 
L’AULA 

 

TREBALL 
INDIVIDUAL 

 

PETIT GRUP 

 

DINS O FORA 
DE L’AULA 

REVISIÓ I VALORACIÓ DELS RECURSOS I  LES ACTUACIONS   

 

JUNTES D’AVALUACIÓ 

 

REUNIONS CICLE AMB L’EAP 

 

CAD 
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4.MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  

4.1. Aula ordinària 

La responsabilitat de l’aula ordinària  recau en el tutor/a  que és l’encarregat/da de 
l’acció tutorial, que comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat. 

El tutor o tutora del grup, com a responsable del seguiment de l’alumnat, tenint en 
compte les característiques d’aquest i la diversitat de necessitats i ritmes 
d’aprenentatge: 

- ha de vetllar  per l’assoliment progressiu de les competències bàsiques per part 
de l’alumnat 

- ha de prestar l’orientació de caràcter personal i acadèmic que els ajudi a assolir 
la maduresa personal i la integració social,  

- ha de coordinar, a aquest efecte, tots els mestres que incideixen en un mateix 
alumne/a i en el grup-classe 

- és el responsable del seguiment del currículum de cada alumne, fent les 
adaptacions curriculars quan escaigui, amb la col·laboració de l’equip d’atenció 
a la diversitat 

- ha d’establir els procediments de relació i cooperació amb les famílies segons 
les NOFC i la Carta de Compromís  Educatiu 

- ha de facilitar a les famílies informació sobre l’evolució escolar i personal dels 
seus fills 

 

4.1.1.- Mesures de suport a l’Aula Ordinària 
 

Són agrupaments diversos que permeten una atenció més específica de l’alumnat, 
prioritzant les àrees instrumentals. 

4.1.1.1.- Desdoblaments 

Consisteix en dividir el grup-classe en dos grups heterogenis; un dels grups serà atès, 
preferentment, pel tutor/a. 

4.1.1.2. Grups flexibles. 

Consisteix en dividir l’alumnat d’un mateix nivell en grups homogenis en funció del seu 
nivell d’aprenentatge, amb la intervenció de més professorat. Els grups no són tancats, 
sinó que  permeten canvis en funció de l’evolució de l’alumnat. 

4.1.1.3. Grups de reforç 

Són grups reduïts d’alumnes amb necessitats educatives temporals derivades de 
dificultats d’aprenentatge. 
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Criteri general.  

- Tots els mestres de l’escola podran realitzar tasques de reforç.  

-  Les intervencions dependran de l’organització del centre.  

- Els mestres que facin el reforç participaran de la programació de les activitats i de 
l’avaluació de l’alumnat. 

- Els reforços tindran una organització flexible per tal  de permetre canvis quan es 
consideri necessari. 

Procediment: 

Cada cicle, d’acord amb els criteris establerts, proposa els alumnes que han de ser 
atesos, escoltat l’equip de nivell. 

Segons la disponibilitat horària de cada cicle, s’estableixen els diferents agrupaments 
o petits grups. 

Tot el procés està sota la supervisió de: 

- Reunions de Cicle 
- Les Juntes d’avaluació de l’alumnat trimestrals 
- La pròpia CAD quinzenal. 
- L’equip directiu  
 

4.3- Aula d’Acollida 

Atén l’alumnat que s’incorpora al sistema educatiu de Catalunya procedent d’altres 
països o comunitats autònomes i que desconeix la llengua catalana. 

4.-3.1. Criteris per l’atenció de l’alumnat de l’au la d’acollida 

L’aula d’acollida escolaritza alumnat de l’etapa de primària que en la seva avaluació 
inicial se li ha detectat poc o nul coneixement de la llengua catalana. A banda de 
l’ensenyament aprenentatge de la llengua catalana, es tracta l’acolliment emocional 
per tal de facilitar-li l’adaptació al seu nou entorn social . Es dóna prioritat a l’alumnat 
de cicle superior i mitjà. 

Objectius prioritaris 

-  Adaptació al nou entorn educatiu. 

- Adquisició de la llengua d’aprenentatge. 
- Coneixement de la cultura catalana.  
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Mesures i tipus d’atenció 

Es segueixen les orientacions del Pla d’acollida de l’escola. 

L’alumnat pot romandre a l’ A.A. durant dos cursos, però en cas d’alumnat de llengua 
no romànica que ho necessiti,  hi poden ser atesos un curs més.  

Els horaris d’atenció de l’alumnat es confeccionen tenint present els següents criteris: 

- Coneixement de la llengua catalana 
- Alumnat de llengua no romànica, que es procura que tingui una major atenció a l’ 

A. A. 
- Alumnat de llengua romànica  
A l’hora de concretar els horaris d’atenció a l’AA, es respectaran els d’ E. Física, 
Música, Religió (si ho ha triat la família) i tallers perquè els pugui cursar amb el seu 
grup classe a l’aula ordinària . 

Avaluació i seguiment 

Avaluació inicial. 

 Les tutores de l’ A.A. són les encarregades  de fer-la per tal d’obtenir informació  
acadèmica i  personal de l’alumne/a (entrevista i prova inicial), que faciliti la ubicació 
en el nivell corresponent. El criteri d’adscripció de curs és el nivell que li correspon per 
edat, sempre que sigui possible. Aquest criteri es consensua amb l’E.D. i aquest 
decideix l’aula més adient. 

Es decideix en coordinació de la mestra d’ A. A.  I amb els tutors: 

- Horari d’atenció a l’aula d’acollida. 
- El pla individualitzat de l’alumne/a (criteris d’avaluació, horaris d’atenció 

material,...). 
- Els  criteris per valorar el seu procés d’aprenentatge i la progressiva incorporació al 

seu grup classe tenen com a referents:  
• comprensió i ús de la llengua catalana 
• Possibilitat de seguiment dels aprenentatges que es treballen a la seva aula 

ordinària 
• Adaptació escolar 
•  Participació activa en activats d’aprenentatge. 

 

- Les revisions, que es fan en els PI, es comuniquen a la CAD (horaris, criteris 
d’avaluació...) 

Avaluació final.  

Al final de cada curs escolar la porten a terme tots els professionals que han 
intervingut en l’atenció a l’alumnat nouvingut al llarg del curs. 
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Els professionals implicats són tutor/a grup-classe, tutor/a aula d’acollida , assessor/a 
LIC; assessor/a EAP i mestres d’EE, si l’alumne/a presenta NEE derivades de retards 
significatius d’aprenentatge. 

L’alumnat ha de ser avaluat segons les prioritats d’aprenentatge consensuades en el 
seu PI . 

A l’AA es fa una avaluació especifica de la llengua amb instruments avaluadors 
distribuïts pel Departament d’Educació. 

4.4.- Aula d’Audició i llenguatge 

L’aula d’audició i llenguatge acull l’alumnat que presenta retards i trastorns en la 
comunicació, la parla i el llenguatge. 

El mestre/a especialista  en audició i llenguatge ha de prioritzar l’atenció específica 
d’aquest alumnat i les seves funcions són: 

•  Identificació, amb la col·laboració de l’EAP, de les necessitats educatives de 
l’alumnat amb retards i trastorns en la comunicació, la parla i el llenguatge i 
col·laboració en la concreció del corresponent pla d’intervenció. 

• L’elaboració dels plans individualitzats o adaptacions del currículum per als 
alumnes amb trastorns de llenguatge. 

• L’elaboració o l’adaptació de materials didàctics que faciliti l’aprenentatge 
d’aquest alumnat i la seva participació en les activitats del grup classe ordinari. 

• Suport en la participació de l’alumnat amb retards i trastorns en la comunicació, 
la parla i el llenguatge en les activitats d’aprenentatge dins del grup classe 
ordinari. 

• Desenvolupament de les activitats i programes específics que aquest alumnat 
requereixi. 

• Col·laboració en el seguiment i avaluació d’aquest alumnat. 
 

4.4.1. Criteris per l’atenció de l’alumnat amb nece ssitats  de comunicació, la 
parla i/o  el llenguatge. 

 S’atendrà l’alumnat  amb dificultats més significatives en cadascun dels  àmbits:  
comunicació, llenguatge i parla,  donant prioritat per aquest ordre  :  

 S’atendrà l’alumnat  amb dificultats més significatives en cadascun dels  àmbits:  
comunicació, llenguatge i parla,  donant prioritat per aquest ordre  :  

La competència lingüística es fonamenta en tres dimensions: l’ús, el contingut i la 
forma, sent la forma la manera en què parlem, el contingut el que diem i l’ús com 
utilitzem el llenguatge.  
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a.- les dificultats de comunicació són les més greus ja què si no hi ha intenció 
comunicativa no hi ha interacció amb els altres i difícilment es pot generar llenguatge.  

b.-   les dificultats en la dimensió del llenguatge oral i/o escrit es donen quan estant 
afectats diferents aspectes alhora: la parla (discriminació, articulació), l’estructura 
(morfosintaxi), el contingut (lèxic) i l’ús: afàsia, deficiència auditiva, retard i trastorn de 
llenguatge, dificultats importants en el llenguatge escrit (dislèxia, disortografia, 
disgrafia...). 

c.-  les dificultats en l’àmbit de la  parla són aquelles en les que només hi ha afectats 
els aspectes  fonètics i fonològics (discriminació i articulacions) sense que per això hi 
hagi afectats d’altres  àmbits  del llenguatge: disàrtria, disglòssia, dislàlies, disfèmia 
(quequeig) 

Mesures i tipus d’atenció 

En funció de l’avaluació inicial  i  de les necessitats detectades  es planificarà la  
proposta de treball i es determinar  la periodicitat, l’espai i el model atenció a rebre: 

• a l’aula ordinària, 
• en petit grup 
• en atenció individual, 
• en altres formes d’agrupament. 

 

Avaluació i seguiment: 

Avaluació inicial  

Es farà partir de la valoració de l’ informació recollida: observació, proves i de la 
coordinació amb el tutor/a..., permetent-nos concretar les necessitats i planificar el 
treball a realitzar. 

Avaluació contínua. 

Es farà el seguiment del pla de treball específic proposat per a l’alumnat en 
coordinació amb  el tutor/a. 

Avaluació final.  

Es valorarà el procés seguit així com les competències assolides i es tindrà en compte 
per programar i planificar el proper curs escolar. 

4.5.- Aula d’Educació Especial 

L’Aula d’Educació Especial és un dels recursos que té l’escola per a donar resposta a 
les necessitats educatives especials i específiques que presenti l’alumnat. 

 

Les seves funcions  són: 
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- Identificar ( amb  col·laboració de l’ E.A.P ) les necessitats educatives dels alumnes 
i col·laborar en la concreció del Pla d’intervenció. A Educació infantil la tasca de 
prevenció serà prioritària  

- Col·laborar amb el tutor/a en la concreció de les adaptacions del currículum i Plans 
individuals i en la preparació de  materials i activitats  per l’aprenentatge i la 
participació d’aquest alumnat en el grup ordinari. 

- Suport en la participació d’aquests alumnes en les activitats del grup classe. 
- Desenvolupar activitats i programes específics que aquest alumnat necessiti  
- Col·laborar en el seguiment i  avaluació d’aquest alumnat  
 

a. 5.1-. Criteris per a l’atenció de l’alumnat a l’ aula d’ educació 
especial. 

S’atendrà l’alumnat  que presenti alguna de les necessitats educatives específiques 
que es relacionen, sempre seguint l’ordre de prioritat determinat per la CAD, que haurà 
d’estar basat en el grau de dificultat de l’alumnat : 

a.-  Necessitats educatives especials  

• Discapacitats físiques 
• Discapacitats psíquiques  
• Discapacitats sensorials 
• Greus trastorns de la personalitat i/o conducta 
• Malalties degeneratives greus   

 

b.-  Necessitats educatives específiques . 

• Situacions 35ocioeconòmiques especialment desfavorides  

c.- Trastorns  d’aprenentatge o de comunicació relacionats amb l’aprenentatge escolar. 

d.- Altes capacitats. 

Mesures i tipus d’atenció 

Les mesures d’atenció a la diversitat han d’incidir, fonamentalment, en les estratègies 
didàctiques i metodològiques i en el procés d’avaluació de l’alumnat .  

Per atendre la diversitat d’alumnat, adaptem, ajustem la programació, la metodologia, 
les estratègies didàctiques, les activitats, emprem mesures de reforç...   

 Si un cop fetes aquetes accions són insuficients per adequar el progrés de l’alumne  
és quan s’ha d’elaborar un PI. Abans, però, caldrà  revisar com s’organitzen els 
recursos disponibles. 
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A nivell organitzatiu el/la M.E.E. pot intervenir de les següents maneres:  

- Intervenció dins de l’aula. 
- Agrupaments flexibles 
- Suport en petit grup  
- Atenció individualitzada  
 

Avaluació i seguiment: 

Avaluació inicial . 

 Recollida d’informació dels resultats de les proves i de la coordinació amb el tutor/a. 

Avaluació contínua.  

Al llarg del curs, però sobretot en les reunions trimestrals, amb la presència dels 
professionals implicats, per tal d’avaluar els avenços, en relació a les seves 
competències, per poder valorar la continuïtat i periodicitat dels suports.  

Les informacions sobre les millores realitzades per l’alumne/a es reflecteixen a 
l’informe que els tutors lliuren  a les famílies al final de cada trimestre. 

Avaluació final. 

Es duu a terme en acabar el 3r trimestre en les sessions d’avaluació amb la finalitat de 
valorar el procés seguit així com les competències assolides . Es valoren els recursos 
emprats i es programen les orientacions per al proper curs escolar. 

5.- Documentació derivada de l’atenció a l’alumnat de r eforç, aula d’acollida i EE 

En els documents oficials d’avaluació es faran constar les mesures d’atenció a la 
diversitat adoptades i el pla individualitzat, si escau. 

5.1. Plans de treball dels alumnes atesos: 

5.1.1 Pla individualitzat (PI) (annex 3) 

Els plans individualitzats són adaptacions individuals del currículum que recullen el 
conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que un/a alumne/a pugui necessitar en els 
diferents moments i contextos escolars. 

La proposta d’elaborar un pla individualitzat pot sorgir per : un dictamen 

d’escolarització, un informe psicopedagògic o a demanda d’un/a tutor/a, o de 

qualsevol altre/a  mestre o professor de l’equip docent . 

La comissió d’atenció a la diversitat és qui valorarà la proposta i determinarà la 
necessitat o no d’elaborar un PI  
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El pla individualitzat l’elabora l’equip de mestres  i els altres professionals que 
participen en l’atenció educativa de l’alumne/a coordinats pel tutor/a que és qui fa el 
seguiment del pla .  

Es demana la participació de l’EAP o d’altres serveis externs  sempre que es consideri 
necessari. 

S’ha de comptar amb la participació dels pares, mares o representants legals de 
l’alumne/a, escoltant-los durant el procés de presa de decisions, donant-los a conèixer 
el contingut del pla, i s’ha de tenir en compte el seu acord en les decisions finals. 

El director/a del centre educatiu aprova, si escau, el pla individualitzat, a 

proposta de la comissió d’atenció a la diversitat. 

 El pla individualitzat l’han de signar el tutor/a coordinador/a del pla i el director/a del 
centre educatiu. Hi ha de constar la participació i el coneixement del pare, mare o 
representants legals. Una còpia del pla ha de romandre a l’expedient de l’alumne/a. 

El pla individualitzat té la durada que determini l’equip que l’elabora.  

En acabar el curs escolar, s’han d’avaluar els resultats obtinguts, planificar les 
actuacions per al proper curs i decidir si l’alumne/a ha de seguir amb el pla 
individualitzat o és oportú aplicar unes altres mesures d’atenció menys singulars. 

Es pot finalitzar un pla individualitzat en qualsevol moment i abans del temps 
inicialment previst, a proposta del tutor/a coordinador/a del pla i amb l’acord de l’equip 
que el porta a terme i escoltada la família. Si és a demanda dels pares o tutors legals, 
la comissió d’atenció a la diversitat del centre estudia la sol·licitud raonada de la 
família i el tutor/a coordinador/a informa el director/a de la conveniència de continuar o 
no amb el pla individualitzat de l’alumne/a. 

La decisió motivada de finalitzar anticipadament un pla individualitzat l’ha de 

prendre i signar el director/a, hi ha de constar el coneixement de la família i es farà 
constar en el document del pla i en l’expedient acadèmic de l’alumne/a. 

5.1.2. Pla intensiu individualitzat /(PII) (alumnat  nouvingut) (annex 4) 

El PII de l’alumnat nouvingut ha de recollir totes les actuacions que es fan per a cada 
alumne, no és un document com a tal. Aquestes actuacions fan referència a:  

- qui l’atendrà  
- on, amb quin horari i periodicitat 
- quines matèries ha de treballar i quin aspecte concret de cadascuna d’elles, fent 

una ordenació de les prioritats d’aprenentatge. 
- com s’avaluarà 
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Aquestes dades s’obtenen del consens del treball dels professionals implicats i es 
revisen quadrimestralment. 

5.-2. Informes i comunicacions 

5.2.1 Dictàmens i informes de reconeixement de NEE.  

Els elabora l’EAP i s’arxiven en l’expedient personal de l’alumne/a. Impliquen 
adaptacions de la programació d’aula. 

5.2.2. Informe d’EE i ALL 

L’omple MEE i/o MALL. Es guarda una còpia a l’expedient personal de l’alumne 
(informe final). (annex 5- 6) 

5.2.3 Informe de l’aula d’ acollida. (annex 7 ) 

6.-  Serveis externs  

Són tots aquells serveis que incideixen d’una manera o una altra a l’atenció de 
l’alumnat que requereixi la seva intervenció. 

Quan un servei extern a l’escola (psicòlegs, metges o centres hospitalaris)  fa una 
demanda d’informació escrita sobre l’alumnat, s’estableix  el següent protocol: 

a) Clarificar d’on ve la demanda: metge / psicòleg / hospital /centre i aconseguir el 
telèfon de contacte i l’adreça. 

b) Comentar la demanda amb les especialistes d’EE o ALL. 

c) Complimentar el que es demana i creiem oportú de contestar.  

d) Enviar l’ informe directament de professional a professional, deixant-ne una còpia a 
l’expedient de l’alumne/a. 

Hi ha tot un seguit  de Serveis que depenen del Departament d’Ensenyament i d’altres 
que depenen de diferents Departaments de la Generalitat: Benestar, Justícia i Sanitat. 
Aquests últims, col·laboren amb funcions que els són pròpies, en l’atenció a la 
infància. 

Serveis que depenen del Departament d’Ensenyament 

Són serveis que col·laboren en l’atenció a la diversitat els següents: els Equips 
d’Assessorament i orientació Psicopedagògica (EAPs), Centres de Recursos 
Educatius per a Deficients Auditius (CREDA), Centre Joan Amades (deficients visuals), 
Centres de Recursos Educatius per a diversos tipus de disminucions, els Equips de 
Suport i Assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (ELICS),  
SEETDIC.  

EAP 

Serveis educatius de composició multidisciplinar que donen suport psicopedagògic als 
centres docents. Actuació directa en els centres. S’adreça a òrgans directius i 
coordinació dels centres, professorat, alumnat i famílies, per tal de col·laborar a oferir 
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la resposta educativa més adequada, especialment per als alumnes amb disminucions 
i per als que presenten més dificultats en el procés d’aprenentatge. 

Són funcions seves: 

- Identificació i avaluació de les NEE dels alumnes amb col·laboració amb 
mestres/professors i serveis específics 

- Participació en l’elaboració i seguiment de diferents tipus d’adaptacions 

- Assessorament als equips respecte el PCC sobre aspectes psicopedagògics i 
d’atenció a la diversitat 

- Assessorament a l’alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d’orientació 
personal, educativa i professional 

- Col·laboració amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació per tal 
d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin. 

- Aportació de suport i de criteris tècnics psicopedagògics a altres òrgans de 
l’administració educativa 

CREDA  

Proporciona suport a l’activitat dels professionals de l’ensenyament per contribuir a 
l’adequació  de la tasca educativa de les NEE dels alumnes amb disminucions 
auditives greus i permanents i dels alumnes amb trastorns del llenguatge.  

Són funcions seves: 

- Elaborar materials adaptats 

- Catalogar recursos educatius 

- Atenció logopèdica 

- Col·laborar amb l’EAP en la identificació i avaluació de les NEE i orientació a les 
famílies 

- Assessorar als equips docents i serveis educatius sobre ajuts tècnics, criteris per 
adaptar el currículum i estratègies metodològiques 

ELICS 

Serveis multidisciplinars que en un àmbit territorial definit donen assessorament i 
suport als centres docents en relació amb aspectes lingüístics, interculturals i de 
cohesió social. 

  

Serveis que depenen d’altres Departaments de la Gen eralitat 

Departament de Sanitat 

CSMIJ: Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil públic/privat amb conveni amb el 
Departament de Sanitat. Deriva l’EAP o el pediatra. El professorat no els pot derivar 
directament. Valoració i intervenció directa amb els infants i adolescents de 2 a 18 
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anys que presenten trastorns en el desenvolupament i dificultats en la relació amb 
l’entorn. És de caire més emocional.  

CDIAP:  Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. Deriva l’EAP o el 
pediatra. El professorat no els pot derivar directament. Atenció directa a l’infant i 
orientació i suport a les seves famílies i a les escoles d’Educació Infantil. De 0 a 5 anys 
complerts. 

ASPACE  (Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel): té conveni amb Sanitat. Fan diagnòstic 
i tractament gratuït. Psicologia, Neurologia, Oftalmologia, Logopèdia... 

Departament de Benestar i Família 

CAD (Centre d’Atenció al Disminuït): Valoracions dels certificats de disminució. 

Serveis Socials: treballadors o educadors de carrer. 

UTAC:  Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació: Recursos per a dèficits 
motors, assessorament, avaluació. Suport a la integració escolar i l’accés al 
currículum. Depèn de la UB. 

Departament de Justícia 

EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència amb risc social. Depèn 
administrativament de la DGAIA. 

 DGAIA:  Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Atenció immediata i 
urgent als menors, joves i famílies en situació de risc greu. 

Ajuntament de Barcelona 

Espai Familiar i Centre Obert: Equipament Municipal que dóna suport a les famílies 
amb  un espai de 0 a 3anys i un altre de 4 a 16, on es fan activitats educatives i de 
lleure en horari extraescolar  

7.- Horari 

Com a criteri general, s’ha d’evitar la parcel·lació horària de l’alumnat atès per algun 
recurs de diversitat per tal de reforçar-li el sentiment de pertinença al seu grup classe. 
És a dir, l’alumnat atès per diversitat no ha tenir multiplicitat de recursos sinó pocs i 
ben aprofundits.  

7.1.- REFORÇ 

Caldrà tenir en compte el nivell en què es troba l’alumne. Tot i així, es considera que el 
moment més oportú per rebre més hores de reforç fora  de l’Aula ordinària és el 
C.Inicial 

7.2.- ALUMNAT NOUVINGUT 

 

A l’inici de curs es farà un marc horari agrupant l’alumnat segons el seu coneixement 
lingüístic. A aquells que es vagin incorporant al centre al llarg de curs se’ls adequarà 
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un horari personalitzat a partir del marc horari de referència. S’intentarà  que l’alumnat 
de parla no romànica s’estigui més hores de la mitja habitual. 

En confeccionar els horaris d’atenció a aquest alumnat, caldrà tenir en compte, tant 
com es pugui, que romangui a l’aula ordinària en aquelles àrees que faciliten la 
integració personal i la cohesió del grup (E.F, tallers, música, tutoria..). 

Cal que hi hagi coordinació entre els tutors/es de l’Aula ordinària i les mestres de l’Aula 
d’Acollida. A l’hora de confegir els horaris, l’Equip Directiu intentarà preveure uns 
espais per la coordinació d’ajuts professionals. La demanda pot venir donada per una 
de les dues parts.  

7.3.- EDUCACIÓ ESPECIAL I AUDICIÓ I LLENGUATGE 

A l’hora d’adjudicar el nombre d’hores que l’alumne/a haurà de sortir de l’aula 
ordinària, caldrà tenir en compte l’especificitat del cas.  

Aquells nens/es que tinguin dictamen de l’EAP, amb necessitats educatives greus, 
haurien  de rebre entre 4 / 5 sessions d’atenció a la setmana per part d’ EE. 

8.- RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES  

La implicació de les famílies i l’enregistrament sistemàtic dels aspectes que es tracten i 
els acords que es prenen seran essencials per poder fer el seguiment de l’evolució de 
l’alumnat. 

a) Si uns pares no accepten que el seu fill/a vagi a l’Aula d’Educació Especial, es 
podrà modificar l’acord, però demanant-los que signin un document conforme no 
ho volen. En cap cas, es podrà atendre la negativa dels pares si la demanda és 
que el seu fill/a no assisteixi a l’aula de Reforç o a l’Aula d’acollida i el tutor/a i els 
especialistes ho consideren necessari. Amb tot, seran escoltats els suggeriments. 
 

b) És necessari informar les famílies nouvingudes de l’existència de l’aula d’acollida i 
de com funciona 

 
c) És convenient fer entrevistes específiques amb les famílies que tenen fills/es que 

són atesos per algun recurs de diversitat (aula d’acollida, aula d’ E. Especial, aula 
d’audició i llenguatge...) per fer-ne el seguiment.  
En el cas de l’alumnat que va a l’Aula d’Acollida haurien de fer-se conjuntament 
ambdós tutors/es. Si per qualsevol circumstància la fa el  tutor/a  de l’aula ordinària 
sol/a convindria que abans se’n parlés amb la tutora de l’Aula d’acollida i que se’n 
recollís la informació pertinent per compartir-la amb la família. 

9.- ANNEXOS 

1.- Full de demanda de valoració inicial. 

2.- Full de resum de les actuacions realitzades en resposta a  la demanda de 
valoració. 
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3.- Pla individualitzat /(PI). 

4.- Pla intensiu individualitzat /(PII). 

5.- Informe per a l’expedient de Educació Especial. 

6.- Informe per a l’expedient Audició i llenguatge. 

7.- Informe d’alumnat nouvingut. 

 
 

2.5. Comissió Social. 
Es reuneix mensualment  per tal d’analitzar i fer seguiment de les famílies amb 
necessitats educatives derivades de la seva situació socioeconòmica. 

 
Està formada per: 

- Cap d’Estudis 
- Representants dels Serveis Socials del districte (Sants- Les Corts o 
Eixample). 
-Referent de l’EAP (quan convingui) 
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3. Participació i 
comunicació entre  
els membres de la 
comunitat escolar. 
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1. DADES DEL CENTRE: 

 
• NOM DEL CENTRE: CEIP N-II de Pràctiques 
 
• CODI DEL CENTRE: 08002058 

 
• TITULARITAT: Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

 
• ADREÇA: c/ Melcior de Palau 138     08014-Barcelona 

 
• TELÈFON: 93 490 70 23 

 
• ADREÇA ELECTRÒNICA: a8002058@xtec.cat 

 
• RESPONSABLE DEL PROJECTE: Miquel Suñé Mochales 

 
• ADREÇA ELECTRÒNICA: msune2@xtec.cat 

 
 

2. TÍTOL DEL PROJECTE: 
 

APRENDRE A CONVIURE TOT PARTICIPANT 
  
 

3. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE: 
 
El projecte que presentem pretén la millora de la convivència en l’àmbit escolar a partir de 
l’educació en valors com la responsabilitat, la participació i la col·laboració dins una 
comunitat.  
 
Pel que fa al treball de la convivència, la nostra escola, però, no parteix de zero. Podríem 
citar diversos aspectes que configuren l’organització del CEIP N-II de Pràctiques que 
suposen un inici en el tractament d’aquest aspecte bàsic en les relacions humanes: 
 
� L’existència d’una Comissió de Convivència al si del Consell Escolar (ANNEX 1) 
� L’existència d’un Consell de Delegats i Delegades de curs, que participa de 

l’organització escolar reunint-se amb l’Equip Directiu un cop al mes (ANNEX 2). 
� L’existència d’un Pla d’Acció Tutorial a l’escola (ANNEX 3). 
� La realització de tutories col·lectives setmanals de cada grup-classe. 
� La possibilitat de gaudir d’un temps i d’un espai més íntim amb l’establiment de 

tutories individualitzades alumne/a tutor/a. 
� L’edició de la revista escolar Fem Pràctiques, que és el fruit d’una tasca col·lectiva 

realitzada per part de pares i mares, mestres i alumnat (ANNEX 4). 
� La participació dels alumnes més grans en determinades activitats que afecten el 

col·lectiu escolar. 
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� La regulació de les activitats que es duen a terme a l’hora d’esbarjo, per tal d’afavorir 
un clima comunitari més tranquil i relaxat. 

� La realització de reunions periòdiques (si és possible, un cop al mes) entre els 
membres de l’ Equip Directiu i representants de la Junta de l’ AMPA per tal 
d’intercanviar informació i organitzar activitats conjuntes. 

 
Tots aquests serien exemples de formes organitzatives, recursos metodològics i 
fórmules relacionals que, a l’escola ens ajuden a fomentar la participació, la implicació, la 
responsabilitat i, per tant, la convivència dins la nostra comunitat.   
 

4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
a) Objectius del projecte: 
 
L’objectiu fonamental d’aquest projecte serà el d’aconseguir una millora en la cohesió 
social i una convivència harmònica entre els diferents protagonistes de l’àmbit 
escolar, que s’aconseguirà mitjançant la implicació d’aquests agents en la vida de la 
comunitat educativa i la interrelació dels mateixos. 

 
Aquest objectiu vindrà concretat en objectius més específics, com són: 
 

1. Fomentar la participació de l’alumnat en la gestió de l’escola. 
� Desenvolupar la responsabilitat que implica la representació d’un col·lectiu 

determinat. 
� Fomentar el respecte per les opinions dels altres, en el marc d’una reunió. 
� Desenvolupar l’autonomia necessària per tal d’expressar les pròpies opinions, dins 

un clima de diàleg i de respecte. 
� Treballar l’hàbit de pensar propostes i expressar-les per tal de fer aportacions per 

millorar la vida escolar. 
� Aprendre a responsabilitzar-se de determinats aspectes de l’organització escolar: 

cartellera dels alumnes, préstec de jocs de pati, reciclatge... 

 
2. Afavorir la participació de les famílies a l’entorn escolar. 
 
� Continuar amb el treball de la Comissió de Convivència creada en el si del Consell 

Escolar i formada per mares/pares i mestres.  
� Consolidar i ampliar la col·laboració de les famílies en determinades activitats 

escolars que es duen a terme al Parvulari. 
� Fomentar la participació de famílies a través d’un canal de comunicació integrador i 

plural: la revista escolar Fem Pràctiques. 
� Mantenir el contacte periòdic entre els representants de la Junta de l’AMPA i de 

l’Equip Directiu.  

 

3. Potenciar la funció de les tutories col·lectives de classe. 
 
� Afavorir la realització de tutories col·lectives dins cada grup-classe, com a espai de 

diàleg fonamental entre l’alumnat i el seu tutor/a. 
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� Regular un sistema de selecció de temes que calgui parlar a les tutories col·lectives 
d’un determinat nivell, a banda d’aquells que puguin sorgir de la dinàmica del propi 
grup. 

� Fomentar, en els alumnes, la capacitat d’exposar un problema, una qüestió o una 
petició que els inquieta a la persona adulta referent, dins l’àmbit escolar. 

� Treballar habilitats socials com saber escoltar, respectar i valorar les opinions, 
problemes o desitjos dels altres companys del grup. 

 
4. Afavorir la realització de tutories individualitzades. 
 
� Assegurar, dins l’horari escolar, un espai de temps per a la trobada individualitzada 

entre un alumne/a concret/a i el seu tutor/a. 
� Aconseguir un clima de confiança entre tutors i alumnat que permeti establir una 

relació d’empatia entre ambdues parts. 
� Assegurar la confidencialitat dels assumptes tractats en aquest tipus de tutories, per 

tal d’implementar la seva realització. 
 

5. Facilitar la participació del professorat en la dinàmica del centre. 
 
� Garantir que tot el professorat pugui participar de la dinàmica de treball del centre, a 

partir del funcionament dels principals grups de treball en què s’organitza el Claustre 
del professorat (Claustre, Cicles  i Comissions)  

� Assegurar que tot el professorat estigui informat de tots aquells temes del seu 
interès que puguin arribar al centre . 

 
b) Aspectes a desenvolupar: 
 
� Pel que fa a la participació de l’alumnat: 
 

• Realització de reunions periòdiques de l’Assemblea de Delegades i Delegats 
amb l’Equip Directiu de l’escola, amb les següents funcions: 

 

⇒ Comunicar les peticions, suggeriments , problemes o opinions 
sorgides a la tutoria de cada classe a la resta de l’alumnat i a l’Equip 
Directiu. 

⇒  Assumir la responsabilitat en la presa de decisions sobre els temes 
que es tractin a l’Assemblea. 

⇒ Transmetre a la pròpia aula els temes tractats en l’Assemblea, així 
com els acords presos en relació a cada temàtica. 

⇒ Pensar propostes que puguin millorar la vida escolar  i expressar-les 
en el si de l’Assemblea de Delegats/des. 

• Gestió, per part dels alumnes, de determinats aspectes de l’organització escolar: 
 

⇒ Seleccionar, ordenar, publicitar i actualitzar les informacions de la 
Cartellera dels Alumnes (alumnat de sisè curs), tot vetllant per 
l’adequació del seu contingut, així com per l’estètica en la seva 
presentació. 
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⇒ Controlar el préstec dels jocs de pati a l’alumnat de l’escola a les 
hores d’esbarjo (alumnat de C. Superior). 

⇒ Ajudar en la recollida del paper i cartró per reciclar de totes les 
classes i espais escolars (alumnat de cinquè curs). 

⇒ Acompanyar l’alumnat de Parvulari, especialment P3 i P4,  en 
determinades sortides que duen a terme el conjunt dels nens i nenes 
de l’escola (alumnat de sisè). 

 
� Pel que fa a la participació de les famílies: 

 
• Continuïtat en el treball de la Comissió de Convivència creada al si del Consell 

Escolar, d’acord amb les següents funcions: 

⇒ Proposar les mesures necessàries per afavorir la millora permanent 
del clima escolar. 

⇒ Garantir l’efectivitat en l’exercici dels drets de l’alumnat. 

⇒ Garantir l’efectivitat en l’exercici dels deures de l’alumnat. 

⇒ Prevenir la comissió de fets contraris a les normes de convivència. 

⇒ Potenciar la comunicació constant i directa del Claustre del 
professorat amb l’alumnat i les seves famílies. 

 

• Establiment d’uns canals de comunicació clars i consensuats entre família i 
escola que garanteixin una relació basada en la confiança. 

⇒ Elaborar un document que expliciti i reculli els canals de 
comunicació que cal utilitzar en cada ocasió, i fer-ne difusió entre les 
famílies. 

⇒ Potenciar l’ús de l’agenda escolar com a canal de comunicació entre 
la família i l’escola, tot adequant la seva funcionalitat segons el nivell 
o Cicle en què s’utilitza. 

⇒ Mantenir el contacte periòdic necessari entre els representants de la 
Junta de l’AMPA i de l’Equip Directiu. per tal d’ intercanviar la 
informació necessària i organitzar activitats conjuntes. 

⇒ Afavorir al màxim la comunicació de la quotidianitat, tant pel que fa a 
aspectes positius com negatius dels progressos o comportament de 
l’alumnat. 

 

• Edició de la revista Fem Pràctiques, espai de diàleg entre els membres de la 
comunitat educativa. 

⇒ Fomentar la participació de famílies en l’elaboració de la Revista 
Escolar. 

⇒ Coordinar la participació de mestres i alumnes en la seva edició. 
 

• Participació de les famílies en determinades activitats escolars del Parvulari. 
 

⇒ Continuar realitzant l’activitat del Protagonista de la Setmana dins el 
nivell de P-3. 
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⇒ Consolidar la participació de les famílies als altres nivells del 
Parvulari, lligades amb les seves afeccions, interessos o 
professions. 

 
� Pel que fa a la realització de tutories col·lectives: 

 
• Dinamització de debats en l’àmbit del grup-classe, de temes que afavoreixin la 

cohesió dins el grup. 

⇒ Afavorir la prevenció de possibles conflictes potenciant la cohesió 
grupal i el sentiment de pertinença a una comunitat. 

⇒ Tractar les qüestions que puguin ser conflictives, tot analitzant les 
possibles causes del problema i aportant solucions alternatives. 

⇒ Potenciar la participació de tot l’alumnat en les converses 
col·lectives, tot valorant les diferents aportacions de cada membre 
del grup. 

⇒ Tractar aquells temes que, per l’edat en què es troba l’ alumnat, 
sigui necessari tractar en grup. 

 
� Pel que fa a la realització de tutories individualitzades: 

 
• Clarificació de les funcions d’aquest tipus de tutoria: 

⇒ Donar a l’alumnat una orientació més personal sobre la seva 
evolució, els seus progressos i les seves dificultats. 

⇒ Ajudar l’alumnat amb dificultats d’hàbits d’organització personal a 
aconseguir un ordre per fer més efectiu l’estudi. 

⇒ Atendre problemes que afectin algun alumne en particular, ja sigui a 
nivell anímic o per problemes de relació amb els altres. 

 
� Pel que fa a  la participació del professorat en la dinàmica del centre. 
 
� Organitzar les reunions necessàries per tal que tot el professorat  participi en la 

dinàmica de treball del centre: 

⇒ Claustre – Cicle – Comissions - Nivell  
� Establir diferents canals informatius per tal d’ assegurar que la informació  arriba 

a tot el professorat: 

⇒ Full informatiu que reculli la informació que arriba al centre sobre paper. 
⇒ Correu electrònic per comunicar informacions internes. 

⇒ Cartellera a la Sala de Mestres, on s’exposaran, fonamentalment, les 
informacions col·lectives més immediates. 

 
 
c) Integració en el currículum: 
 
A continuació, exposem la vinculació del Projecte que presentem als nous currículums de 
Primària, sempre tenint en compte que aquests encara no estan aprovats i, per tant, la seva 
referència és susceptible de modificacions. Referirem, doncs, els objectius de l’Educació 
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Primària, les competències bàsiques i els objectius generals d’àrea que es treballaran en el 
desenvolupament del nostre Projecte. 
 
 

� Objectius de l’Educació Primària: 
 

⇒ Conèixer, valorar i acceptar els valors i les normes de convivència per ser un 
ciutadà o ciutadana lliure capaç de prendre compromisos individuals i col·lectius, 
respectar els drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una societat 
democràtica. 

⇒ Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i 
resoldre conflictes de manera pacífica, tant en l’àmbit familiar com en l’àmbit 
escolar i social. 

⇒ Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les 
persones, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la no 
discriminació de persones amb discapacitats; defensar l’aplicació dels drets 
humans en tots els àmbits de la vida personal i social, sense cap tipus de 
discriminació. 

⇒ Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la 
manera de relacionar-se amb els altres, així com una actitud contrària a la 
violència, als prejudicis de qualsevol mena i als estereotips sexistes. 

 
� Competències Bàsiques: 

 
⇒ Competència d’autonomia i iniciativa personal 

⇒ Competència social i ciutadania 
 

� Objectius per àrees: 
 
Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural: 

 
⇒ Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, 

solidària, cooperativa i dialogant, argumentant les pròpies opinions i 
contrastant-les amb les dels altres, i respectant els principis bàsics del 
funcionament democràtic. 

⇒ Prendre consciència de pertinença a diferents àmbits socials i culturals, 
reconeixent la diversitat com a element enriquidor de la convivència, 
respectant la igualtat de drets i deures de les persones i reconeixent les 
pròpies responsabilitats. 

 
Àrea d’Educació per al desenvolupament personal i ciutadania: 
 

⇒ Aprendre a ser i actuar de manera autònoma 

⇒ Aprendre a conviure 
 
Aquests objectius estan més desenvolupats en el nou currículum pendent d’aprovació, però, per 
qüestions d’espai, no els especificarem. 
 



Normes d’Organització i Funcionament de Centre 

Escola Pràctiques 

 

 51

d) Col·lectius que hi participen: 
⇒ Professorat  
⇒ Alumnat 
⇒ Pares i Mares 
⇒ AMPA 

 
e) Alumnat participant: 
 
Considerem que tot l’alumnat de l’escola està implicat en un projecte on es persegueix la millora 
de la convivència en l’àmbit escolar i social. De tota manera, cal tenir en compte que l’alumnat 
que hi participarà més activament serà el de l’Etapa Primària.  
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f) Temporització de les actuacions al llarg dels tres cursos escolars. 
 

ACTUACIÓ TEMPORITZACIÓ ÀMBIT DE 
TREBALL 

Referides a la totalitat del Projecte 2007 2008 2009 2010  
0.1. Presentació i aprovació, si escau, del projecte maig    Claustre/Consell 

Esc. 

0.2. Disseny d’un instrument per a l’avaluació 
inicial del Projecte 

sete
mbre 

   Equip 
Directiu/Cicles 

0.3. Avaluació inicial de la convivència a la nostra 
escola 

octub
re 

   Claustre/Alumna
t/Pares i Mares 

0.4. Avaluacions sobre el grau de consecució dels 
objectius del projecte 

 juny juny juny Claustre/Alumna
t/Pares i mares 

0.5. Elaboració i aprovació de la Memòria del 
projecte 

   juny Equip 
Directiu/Claustre
/Consell Escolar 

Referides a l’objectiu 1. Fomentar la 
participació de l’alumnat en la gestió de 
l’escola. 

     

1.1. Inici de les Assemblees de Delegats/des amb 
l’Equip Directiu 
(periodicitat mensual) 

octub
re 

octub
re 

octub
re 

 Equip Dir./ 
Consell de 

Delegats/des 

1.2. Diagnosi de les necessitats de millora pel que 
fa al clima escolar 

octub
re 

   Equip Directiu/ 
Consell de 

Delegats/des 

1.3. Inici de la gestió de la cartellera dels alumnes 
(revisió i actualització setmanal) 

sete
mbre 

sete
mbre 

sete
mbre 

 Alumnat de sisè/ 
Equip Directiu 

1.4. Revisió dels jocs de pati i compra de nous, si 
escau 

sete
mbre 

sete
mbre 

sete
mbre 

 Secretària/Alum
nat de sisè 

1.5. Inici del préstec de jocs de pati octub
re 

octub
re 

octub
re 

 Alumnat de sisè 

Referides a l’objectiu 2. Afavorir la participació 
de les famílies a l’entorn escolar. 

     

2.1. Revisió del treball realitzat per la Comissió de 
Convivència durant el curs anterior i redacció de 
noves propostes 

octub
re 

octub
re 

octub
re 

 Com. de 
Convivència/ 

Consell Escolar 

2.2. Redacció d’un protocol de relació família-
escola 

octub
re 

   Com. de 
Convivència/ 

Consell escolar 

2.3. Redacció d’un protocol d’actuació en casos de 
conflicte en la convivència 

octub
re 

   Com. 
Convivència/ 

Consell Escolar/ 
Claustre 
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ACTUACIÓ TEMPORITZACIÓ ÀMBIT DE 
TREBALL 

 2007 2008 2009 2010  
2.4. Inici reunions Equip de Redacció Fem 
Pràctiques 
(periodicitat mensual) 

sete
mbre 

sete
mbre 

sete
mbre 

 Equip de 
Redacció 

Revista escolar 

2.5. Establiment de calendari de reunions i inici 
d’aquestes, entre AMPA i Equip Directiu 

sete
mbre 

sete
mbre 

sete
mbre 

 AMPA/ Equip 
Directiu 

Referides a l’objectiu 3. Potenciar la funció de 
les tutories col·lectives de classe. 

     

3.1. Selecció de temes per a tractar al si de les 
tutories de classe 

sete
mbre 

sete
mbre 

sete
mbre 

 Cicles 

3.2 Inici del funcionament de les tutories d’aula 
(periodicitat setmanal) 

sete
mbre 

sete
mbre 

sete
mbre 

 Grups-classe/ 
Tutor/a 

3.3. Elecció dels delegats de classe sete
mbre 

sete
mbre 

sete
mbre 

 Grups-classe/ 
Tutor/a 

Referides a l’objectiu 4. Afavorir la realització 
de tutories individualitzades. 

     

4.1. Establiment d’un espai setmanal dins l’horari 
escolar per a la realització d’aquestes reunions. 

sete
mbre 

sete
mbre 

sete
mbre 

 Cap d’Estudis/ 
Tutors/es 

4.2. Redacció d’un protocol per a recollir els 
aspectes més importants tractats a les tutories 
individualitzades. 

sete
mbre 

   Equip Directiu/ 
Cicles 

4.3. Detecció dels casos que requereixin aquesta 
intervenció. 

Tot el 
curs 

Tot el 
curs 

Tot el 
curs 

Tot el 
curs 

Tutor/a 

4.4. Inici de les reunions personalitzades. 
(Es reservarà un espai setmanal per a les tutories 
individualitzades, que es realitzaran a petició del 
tutor/a o de l’alumne/a) 

Tot el 
curs 

Tot el 
curs 

Tot el 
curs 

Tot el 
curs 

Tutor/a/ Alumnat 

Referides a l’objectiu 5. Facilitar la participació 
del professorat en la dinàmica del centre. 

     

5.1. Establir la periodicitat de les reunions dels 
diferents grups de treball del Claustre 

sete
mbre 

sete
mbre 

sete
mbre 

 Equip directiu / 
Claustre 

5.2. Elaboració del Full Informatiu Quan 
s’hi 

escaigui 

Quan 
s’hi 

escaigui 

Quan 
s’hi 

escaigui 

Quan 
s’hi 

escaigui 
Equip directiu 

5.3 Adreçar els correus electrònics necessaris a la 
resta del Claustre 

Tot el 
curs 

Tot el 
curs 

Tot el 
curs 

Tot el 
curs 

Secretària 

5.4. Gestionar la informació de la Sala de Mestres Tot el 
curs 

Tot el 
curs 

Tot el 
curs 

Tot el 
curs 

Equip directiu 
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g) Criteris i indicadors d’avaluació 
 

Tenint en compte que aquest projecte fa referència a la participació de tots els sectors que configuren la comunitat 
del nostre centre, es dissenyarà un instrument per a l’avaluació inicial (actuacions 0.2. i 0.3)  que permeti a cada 
part avaluar el seu grau de participació, el grau de relació amb els altres sectors  i els mecanismes de comunicació 
existents. Aquest mateix instrument s’emprarà per tal de constatar la consecució dels objectius en finalitzar cada 
curs escolar. 
 
Pel que fa als aspectes relacionats amb el P.A.T. (Pla d’acció tutorial), i que fan referència a les tutories 
individualitzades i col·lectives, seran avaluats pel professorat. A tal efecte, s’adaptarà el document de valoració 
quadrimestral (Annex 5) que s’està utilitzant actualment. A l’hora de fer aquesta valoració, caldrà tenir en compte si 
el treball realitzat s’adequa als objectius del P.A.T. i als objectius d’aquest projecte. 
 
En general, els diferents indicadors d’avaluació faran referència a aspectes com: 
 

⇒ Assemblea de Delegades i Delegats: periodicitat, grau de participació en les reunions, temàtiques tractades, 
efectivitat en la presa de decisions, grau d’intervenció en la gestió escolar, representativitat de cada grup-classe... 
 

⇒ Tutories col·lectives: periodicitat, temàtiques, efectivitat en la resolució de conflictes, traspàs a l’Assemblea de 
Delegades i Delegats, participació de l’alumnat, efectivitat en la presa de decisions col·lectiva... 
 

⇒ Tutories individuals: Nombre de reunions, tipologia de necessitats de l’alumnat, temes tractats, grau de resolució 
de la problemàtica... 
 

⇒ Relació amb les famílies: periodicitat de les reunions amb l’AMPA, grau de participació en les reunions col·lectives, 
aportacions a la Revista Fem Pràctiques, grau de satisfacció amb els comunicats escrits (Dossier inici de curs, 
comunicats de nivell, comunicats generals d’escola...). 
 

⇒ Participació del professorat: S’utilitzarà, i si cal, s’adaptarà, el Document de l’annex 5, en els apartats: Gestió i 
organització del centre i Valoració de la Comissió. A banda d’això, caldrà tenir en compte els següents aspectes: 
fluïdesa en el traspàs d’informació, utilitat de la informació rebuda, grau de participació en els Projectes de l’escola...  
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3.2. Canals de comunicació Família-
Escola. 

 

 
1. Objectius del document: 

 
Amb la redacció d’aquest document el que pretenem,  a nivell d’escola,  és el següent: 

 
- Assolir un grau de relació entre les famílies i l’ escola que afavoreixi la comunicació  i la confiança , 

elements indispensables per a l’educació i la formació  de les nenes i nens de l’escola. La base 
d’aquesta relació ha de ser el respecte : de la mateixa manera que el professorat reconeix la tasca 
educativa que realitzen les famílies,  és important que aquestes valorin i respectin la tasca d’educació 
i formació dels/de les mestres.  

- Recordar  tot un seguit de pautes establertes en el protocol Família – Escola, que queden recollides 
al Pla d’Acció Tutorial i, al seu torn, al Projecte Educatiu del Centre. 

 

2. Canals de comunicació: 
 

Els canals de comunicació que s’exposen a continuació han de permetre l’assoliment dels objectius 
esmentats al punt anterior.  

 

Berenar de benvinguda  
 

Es tracta d’una trobada informal al jardí del Parvulari a finals del mes de juny, on hi estan convidades les 
actuals famílies de P-3 i les que vindran el proper curs. És un primer contacte de l’alumnat i les famílies 
amb les mestres i els espais, on se'ls lliura la documentació per preparar l'inici de curs. 

 

Reunió d’inici de P3  
 

En aquesta reunió, que es fa la primera setmana de setembre, es dóna la benvinguda a les famílies de l’ 
alumnat que comença P3.  Se’ls comunica com es farà l’ adaptació dels seus fills/es els primers dies d’ 
escola i es fa un recordatori dels documents i del material que necessitaran  els primers dies de classe. 

 

Reunió general d’inici de curs  
 

Aquesta reunió es realitza uns dies abans de començar el curs i té com a objectius: 
 

• Presentar  les novetats previstes en el curs escolar que s’inicia. 
• Presentar el professorat del centre 
• Explicar quin serà l’Eix Transversal del curs. 
• Informar d’aquells aspectes que afecten al funcionament general d’escola. 
• Lliurar la documentació necessària que caldrà retornar complimentada. 

 

Reunió pedagògica de nivell  
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Els objectius fonamentals d’aquesta reunió són: 
 

1. Tenir un primer contacte directe entre les famílies del nivell i els respectius tutors/es. 
2. Conèixer el trets fonamentals del nivell i de l’edat, els objectius bàsics del curs, les activitats 

complementàries i les normes de funcionament de l’aula. 
 

Reunions excepcionals de nivell  
 

En aquells casos que es consideri necessari, s’organitzarà reunió de nivell. Alguns d’aquests casos 
excepcionals són: 
- Reunió informativa de la barreja dels grups que canvien de cicle. 
- Reunió de colònies a parvulari.  

 
 

Entrevistes docents  - famílies  
 

L’objectiu principal és el d’intercanviar la informació necessària per tal que ambdues parts puguin 
treballar en la educació – formació del nen/a. Els temes que, essencialment, cal tractar són : 

 
1. Actitud que mostra l’alumne/a,  tant individualment com amb els altres ( mestres o companys). 
2. Actitud que mostra el nen/a a casa. 
3. Aspectes significatius del seu procés d’ aprenentatge. 
4. Treball d’hàbits envers la feina escolar i personals. 

 
 

L’agenda  
 

L’ agenda és un instrument molt important en la comunicació família – escola i és fonamental que les 
mares/pares la revisin diàriament. Amb els infants més petits, és un vincle afectiu que implica compartir el 
que fan a casa amb el que fan a l’ escola. Qualsevol aspecte puntual que es cregui adient es pot 
comunicar a través d’ aquesta eina. A tall d’ exemple: 

 
- Comunicar a les famílies qualsevol canvi positiu o millorable  respecte del comportament o 

ritme de treball de l’alumne/a. 
- Comunicar als mestres algun aspecte rellevant que calgui tenir en compte quan el nen o nena 

està a l’escola. 
- Demanar entrevista,  tant per part del mestre/a com del  pare   o de la mare. 

 
En qualsevol dels casos anteriors, s’intentarà semp re donar una resposta immediata.  

 

El correu electrònic  
 

L’escola farà ús del correu electrònic per fer arribar els comunicats a les famílies, mitjançant l’adreça de 
correu familiespractiques2@gmail.com. Tanmateix, els comunicats es lliuraran, paral·lelament, en format 
paper dins l’agenda de l’alumnat. 

 
Les famílies que així ho manifestin, podran obviar el comunicat en format paper. D’aquesta manera, 
rebran totes les notificacions per via electrònica. 

 
La comunicació famílies – escola es farà, preferentment, a través de l’agenda. Quan, per qüestions més 
generals d’escola, calgui establir comunicació amb l’Equip Directiu, es podrà fer, també, a través del 
correu electrònic (a8002058@xtec.cat).   

 

Altres mitjans de comunicació  
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També han de ser considerats com a mitjans de comunicació: 
- Taulells d’anuncis (escola, alumnes, AMPA, ...). 
- El telèfon de l’escola. 
- Totes les notes que s’envien des de l’escola. 
- Revista Fem pràctiques. 
- Pàgina web i blog del centre. 
- Pàgina web, correu electrònic i Facebook de l’AMPA. 

 

Representació al Consell Escolar  
 

Cal recordar a les famílies i al professorat que el Consell Escolar és l’ òrgan de màxima decisió del centre 
i que, a través dels  seus respectius representants, els membres de cada sector  (professorat, mares 
i pares, AMPA, personal d’administració i servei (PAS) i representant de l’Ajuntament) poden expressar  
la seva opinió (quan estigueu interessats/des en contactar amb els vostres representants, demaneu-ne 
les dades a l’ Equip directiu). 

 
 

 

En cas que es produeixi qualsevol incident que calg ui aclarir, recomanem 
que el procediment  sigui  el següent:  

 
1. Parlar amb el docent directament  implicat/da per tal de contrastar la informació,  tot concertant el 

moment adequat per ambdues  bandes. S’ha d’evitar interferir en el treball amb el grup classe i amb 
el del professorat. 

2. Depenent de quin sigui l’ incident, i en darrer terme, també podeu demanar entrevista, concertada 
prèviament,  amb l’ Equip directiu. 

 
A banda dels mitjans exposats fins ara, és important que tots els membres adults que formem part de la 
comunitat escolar tinguem en compte el següent: 

 
 
 

Tot i que els principals protagonistes són els nens  i nenes que hi vénen a aprendre, l’ ESCOLA la fem entre 
tots: LES FAMÍLIES, ELS NENS I NENES i ELS/LES MEST RES. És per això que el treball dels docents, 
necessàriament, ha d’estar complementat amb la  
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4. Organització pedagògica. 
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4.1. Agrupaments d’alumnes 

(recollit a Criteris metodològics i organitzatius del PEC) 

 
 
4.2. Criteris per a l’atenció de la 
diversitat. 
 

(recollit al punt 3 del document) 
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4.3. Pla d’Acció Tutorial 
 

MARC TEÒRIC QUE DEFINEIX AQUEST PLA 
 

⇒ DEFINICIÓ: 

En aquest pla es recull el conjunt d’accions d’orientació personal i acadèmica de l’alumnat que 
han estat dissenyades pel professorat del centre amb la col·laboració de la resta de la comunitat 
educativa tot basant-se en les necessitats educatives. Aquest conjunt d’activitats s’ha realitzat amb la 
participació i l’ aprovació del claustre, s’han situat en el marc del projecte educatiu (PEC) i es 
concretaran en el marc del Projecte curricular de Centre (PCC).  

Aquest pla esdevé l’eina bàsica per atendre la diversitat, ja que el seu objectiu és potenciar al 
màxim les capacitats personals de tot l’alumnat per ajudar-los a portar a terme la seva promoció 
personal i humana. 

Aquest pla d’acció tutorial conté els objectius que es volen aconseguir, les línies d’actuació, 
els recursos a utilitzar, i una avaluació i informe que quedaran registrats a la memòria del centre. 

 

⇒ ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ TUTORIAL  
 

L’acció tutorial del nostre centre s’articula  a partir de dos grups de treball: 
 

o Coordinació Pedagògica 
Les seves funcions són les següents: 

- Coordinar el  procés d’ensenyament – aprenentatge a partir dels diferents 
cicles i nivells. 

- Coordinar l’acció tutorial 
 

o Comissió d’atenció a la diversitat 
La seva funció és la d’assessorar a la resta del Claustre i a l’Equip Directiu. A tal efecte, 
s’utilitza el seu pla anual de treball,  les demandes que se li facin des dels diferents cicles 
i/o nivells i de les necessitats que es detectin a nivell d’avaluació interna del centre. 
 
 

⇒ COORDINACIÓ DE L’ACCIÓ TUTORIAL  
 

L’acció tutorial compromet l’actuació de tot el professorat del centre i requereix el seu treball 
en equip. Els equips han de decidir i programar els aspectes de treball prioritaris per a cada nivell: 
tècniques d’estudi aplicades a cada àrea (en el cas dels nivells més alts), criteris d’avaluació, hàbits 
de treball, formes d’atenció a les necessitats educatives especials de l’alumnat, etc.  
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ÀMBIT : Relació família – escola 
OBJECTIU 

1. Establir una relació fluïda i coherent entre les famílies i l’escola que permeti seguir unes línies 
de treball conjunt pel que fa a la formació i l’educació dels seus fills i filles, i alhora mantenir la 
informació necessària per al treball d’ ambdues parts. 
 

ACTUACIONS RECURSOS METODOLOGIA TEMPORITZACIÓ CICLE/NIVELL 
1.1. Reunió 
informativa d’inici 
de curs.  
 
 

1.1. Material 
àudiovisual que 
complementi les 
informacions. 
          Dossier 
informatiu d’inici 
de curs. 

1.1. Reunió conjunta 
amb la presència de 
totes les famílies 
que hi assisteixin i 
del Claustre de 
professors i 
professores. 

1.1. Primera 
quinzena del curs. 
Abans de l’inici de 
les classes amb 
l’alumnat. 

1.1. Tota l’escola 

1.2.Reunió 
pedagògica de 
nivell.  

1.2.  
-  Guió del 
contingut de la 
reunió, revisat  
per la 
Coordinació 
Pedagògica i els 
Cicles. 
-  Material que 
complementi 
l’explicació dels 
tutors/es del 
nivell. 

1.2. Reunió conjunta 
de les famílies del 
nivell amb els  
tutors/es. 

1.2. Durant les tres 
primeres setmanes 
d’octubre. 

1.2. Nivell 

1.3. Entrevistes 
entre els tutors de 
l’Aula Ordinària i 
els pares de 
l’alumne/a.  

1.3.  
- Guió dels 
punts bàsics 
que caldria 
tractar a 
l’entrevista i que 
està recollit a la 
carpeta del grup 
(carpeta grisa) 
-  Full – recull 
del contingut de 
l’entrevista i que 
quedarà recollit 
a la carpeta del 
grup (carpeta 
grisa) 
-  L’acollida de l’ 
alumnat de P3 
fa necessari 
planificar les 
entrevistes amb 
les famílies amb 
un enfocament i 
una organització 
diferents a la 
resta dels 
nivells. Per això 

1.3 S’estableix una 
entrevista mínima 
amb totes les 
famílies del grup-
classe. Si es 
considera necessari,  
el tutor/a convocarà 
la família més 
vegades. De la 
mateixa manera, la 
família podrà 
sol·licitar entrevista 
al tutor/a. Quan 
l’entrevista es 
realitzi amb la 
família d’un/a 
alumne/a 
nouvingut/da, hi 
estarà present la 
tutora de l’Aula 
d’Acollida. El tutor/a 
valorarà si és 
necessari o 
convenient que 
l’alumne/a estigui 
present a 
l’entrevista; si cal, 

1.3. S’intentarà que 
el tutor/a s’hagi 
entrevistat amb 
totes les famílies 
del seu grup-classe 
abans de les 
vacances de 
Setmana Santa. 

1.3. Grup - classe 
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caldrà tenir en 
compte el Pla 
d’acollida de 
l’escola. 

ho consultarà a la 
resta de l’equip de 
nivell. 
 

 
 

ACTUACIONS RECURSOS METODOLOGIA TEMPORITZACIÓ
1.4. Reunió informativa sobre les 
activitats extra- escolars organitzades 
per l’escola  (sortides i colònies). 

1.4. Material que complementi 
l’explicació relacionat amb les 
activitats que es realitzaran 
allà: 
- Què cal portar. 
- Normes a tenir en compte. 
- Autoritzacions pertinents. 

1.4.1.- Tenint en compte que són 
les primeres colònies escolars que 
fan i també per l’edat de l’alumnat, 
es realitzarà a P4 i P5. 
1.4.2.- Per les característiques de 
l’activitat, també es durà a terme a  
6è. 
1.4.3.- A banda dels nivells 
esmentats abans, es realitzarà en 
aquells casos que es consideri 
necessari. 

1.4. Uns dies 
abans de dur a 
terme  l’activitat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÀMBIT:  Tutoria individualitzada 
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OBJECTIUS ACTUACIONS RECURSOS METODOLOGIA CICLE/NIVELL  
1.- Donar a  
l’alumnat 
l’orientació 
escolar i personal  
que pugui 
necessitar: 

1.1.- Fer el 
seguiment dels 
alumnes amb 
necessitats 
educatives 
especials i 
específiques. 

1.2.- Ajudar i fer el 
seguiment dels 
alumnes amb 
dificultats d’hàbits 
d’organització 
personal: revisió 
de la carpeta i de 
l’arxivador,  hàbit 
de presentació de 
les feines... 

1.3.-Treballar 
aspectes concrets 
de tècniques 
d’estudi que siguin 
adients a l’edat i 
que convingui 
treballar a nivell 
individual 

2.- Utilitzar un 
espai on es 
puguin comentar 
i resoldre 
possibles 
situacions de 
conflicte que 
sigui més 
convenient 
tractar en un altre 
espai que no 
l’aula: 

2.1.-Atendre 
individualment 
aquells alumnes 
que, per causes 
diverses, passin 
per un moment 
anímic difícil 
(separació dels 
pares, mort d’una 

1.- Reunions amb la 
psicopedagoga de         
l ’EAP, mestres d’ 
E.E. ,  Aula d’ 
Acollida, psicòlegs i 
logopedes. 
 
2. Entrevistes entre 
l’alumnat que ho 
necessiti i el tutor 
del grup-classe al 
que pertany 
l’alumne/a. 
 
 
 

 

 

 

1.- El tutor/a, si 
creu que la 
informació és 
prou important 
per deixar-ne 
constància 
escrita,  la deixarà 
recollida en aquell 
document que 
utilitza per a fer el 
seguiment tutorial 
del seu grup- 
classe.  
 
2.- Document de 
recollida dels 
resultats de 
l’avaluació inicial, 
formativa i 
sumativa. 
 
3.- Crear el 
mecanisme que 
es consideri més 
adient per tal que 
l’alumnat pugui 
sol·licitar 
entrevista 
personal amb el 
professor/a 
tutor/a. 
 

1.- El professorat 
prioritzarà aquells 
casos que necessitin 
una atenció més 
individualitzada, tant 
si l’entrevista es fa 
per iniciativa pròpia o 
per demanda de 
l’alumnat. Es tindrà 
en compte tant 
l’alumne/a amb n.e.e. 
com aquell/a que 
pugui necessitar-ho 
per altres motius. 
 
2.- L’alumnat també 
podrà sol·licitar 
entrevistar-se amb el 
professor/a tutor/a.  

Educació Infantil 
i Etapa Primària 
(les actuacions 
que es duguin a 
terme dependran 
del nivell i del 
cicle) 
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persona propera, 
malaltia greu, ...)  

2.2.- Tractar temes 
puntuals de 
comportament. 

 

 
 

OBJECTIUS ACTUACIONS RECURSOS METODOLOGIA CICLE/NIVELL  
 
3.- Recollir tota la 
informació sobre 
l’alumnat que 
pugui ajudar a 
proporcionar-li les 
estratègies 
d’aprenentatge 
més adequades, 
així com avaluar-
lo amb prou 
coneixement de 
les seves 
capacitats: 
 
3.1.-Tractar amb 
els alumnes 
aspectes que 
s’hagin parlat a les 
entrevistes amb les 
famílies i que 
puguin ésser 
compartits (abans i 
després). 

3.2.- Informar 
l’alumnat del seu 
nivell 
d’aprenentatge, així 
com els seus 
avenços i aquells 
aspectes en què 
cal millorar. 
 
. 
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ÀMBIT:  Tutoria col·lectiva 
 

OBJECTIUS ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ CICLE/NIVELL  
1.- Dinamitzar el 
grup-classe 
tenint en compte 
la seva 
composició i la 
seva dinàmica 
per tal que 
prengui 
consciència de 
la necessitat del 
debat i del 
treball col·lectiu. 

2.- Integrar el 
grup dins de la 
dinàmica de 
participació del 
centre a través 
de l’ Assemblea 
de Delegats i 
Delegades, així 
com en altres 
activitats que el 
facin sentir part 
d’un col·lectiu 
que treballa per 
un objectiu 
comú. 

3.- Organitzar el 
funcionament 
d’inici de curs, 
així com el seu 
seguiment al 
llarg del mateix. 

4.- Fer sessions 
de tutoria de 
nivell per tal de 
fomentar les 
relacions i el 
treball entre els 
dos grups. 

1.-Presentació i 
organització del 
curs. 

2.-Recollida i 
anàlisi de 
propostes de 
funcionament 
per a 
l’Assemblea de 
Delegats/des. 

3.-Valoració i 
renovació de 
càrrecs. Elecció 
dels Delegats i 
Delegades. 

4.-Participació 
del grup en la 
dinàmica de 
l’escola a partir 
de diferents 
tasques 
encomanades. 

5.-Participació 
en la part 
corresponent del 
treball de l’Eix 
Transversal. 
 
6.- A E. Infantil, 
realització de la 
conversa de 
primera hora del 
matí a partir de 
la revisió de les 
agendes. 
 
7.- Reunions 
dels tutors/es 
dels dos grups 
que 
constitueixen el  
nivell amb els 
respectius grups 
– classe. 

1.- Acta de 
recollida dels 
temes que es 
tractin a les 
reunions de 
Tutoria 
Col·lectiva. 
Model senzill 
d’omplir per tal 
que puguin fer-
ho els delegats 
de classe. 

2.- Acta de la 
reunió de 
delegats i 
delegades. 

3.- Bústia de 
suggeriments o 
altre sistema 
que permeti 
plantejar temes 
per tractar a les 
reunions de 
tutoria 
Col·lectiva. 

1.- Es realitzarà una 
reunió setmanal de 
Tutoria Col·lectiva. 
A C. Superior, des 
de la incorporació 
de l’ àrea de 
Ciutadania, aquesta 
es durà a terme en 
sessions 
combinades amb 
les sessions de 
Tutoria col·lectiva. 

2.- Quan el tutor/a 
ho consideri oportú, 
es podrà realitzar 
reunions 
extraordinàries. 

3.- Quan els 
tutors/es del nivell 
ho considerin 
oportú. 

Etapa Primària. 
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ÀMBIT:  Itinerari pedagògic: Llar d’Infants – Parvulari / 6è - ESO 
 
OBJECTIUS ACTUACIONS METODOLOGIA TEMPORITZACIÓ CICLE/NIVELL  

1.- Donar a 
conèixer als 
alumnes de 6è 
i a les 
respectives 
famílies el 
funcionament 
de l’IES 
Emperador 
Carles, institut 
que pertany al 
nostre itinerari 
pedagògic. 
També se’ls 
adreçarà 
informació 
sobre l’ IES 
Joan 
Coromines, 
que pertany al 
mateix itinerari 
pedagògic. 
 
 

1.1.- Visita dels 
alumnes de 6è 
a l’ IES amb les 
respectives 
tutores. 
 
 
 
 
 
1.2.- Reunió 
amb les famílies 
dels alumnes de 
6è per part de 
l’Equip Directiu 
de l’IES i de 
l’Equip Directiu 
de l’escola. 

1.1.1.- Xerrada 
informativa 
1.1.2.- Compartir 
activitats amb els 
alumnes del 1r 
cicle de l’ ESO. 
1.1.3.- Visita 
guiada per les 
dependències 
més significatives 
del centre 
 
1.2.1.- Xerrada 
informativa amb 
torn de paraules 
per poder aclarir 
aquells aspectes 
que menys clars 
tinguin les 
famílies. 

FEBRER (Dates 
prèvies a la 
Jornada de Portes 
obertes i a la pre-
inscripció) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6è de Primària 

2.- Informar 
l’Equip 
Pedagògic de 
1r d’ ESO 
sobre els 
resultats 
d’avaluació 
dels alumnes 
de la nostra 
escola que 
s’han 
matriculat al 
centre. 

2.1.- Reunió 
conjunta entre 
l’Equip de 
mestres de 6è i 
el professorat 
que imparteix 1r 
nivell de l’ ESO, 
així com els 
coordinadors 
pedagògics 
d’ambdós 
centres i les 
representants 
de l’EAP. 
 

2.1.1.- A partir 
dels resultats de 
l’avaluació del 3r 
trimestre, l’equip 
de professors/es 
de 6è donarà la 
informació que 
cregui necessària 
per tal que el 
professorat  de 1r 
d’ ESO pugui 
establir els grups. 
Les 
psicopedagogues 
de l’ EAP que 
atenen els dos 
centres 
informaran i 
recolliran 
informació sobre 

JUNY-JULIOL 6è de Primària 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Normes d’Organització i Funcionament de Centre 
Escola Pràctiques 

 

67 

l’alumnat amb 
n.e.e., 
respectivament. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS ACTUACIONS METODOLOGIA 
TEMPO
RALITZ
ACIÓ 

CICL
E/NIV
ELL 

3.-  Recollir 
informació sobre els 
resultats de la 1ª 
avaluació del 1r 
nivell d’ ESO i 
contrastar-la amb els 
resultats que els 
mateixos alumnes 
varen obtenir a 6è i 
amb el treball que 
s’hi està realitzant. 

3.1.- Reunió 
conjunta entre 
l’Equip de mestres 
de 6è i el professorat 
que imparteix 1r 
nivell de l’ ESO, així 
com els 
coordinadors 
pedagògics 
d’ambdós centres. 
 

3.1.1.- A partir dels 
resultats de 
l’avaluació del 1r 
trimestre, l’equip de 
professors/es de 1r 
d’ESO donarà la 
informació sobre els 
resultats obtinguts 
per  l’alumnat del 
nostre centre que 
assisteix a l’Institut,  
i comentarà aquests 
resultats en relació a 
la informació donada 
pel nostre 
professorat el mes 
de Juny /Juliol 
anterior. 

DESEM
BRE 

6è – 
1r 
ESO 

4.- Establir relació 
amb les Escoles 
Bressol Municipals 
del barri per tal que 
hi hagi una línia 
pedagògica coherent 
en el pas del primer  
al segon cicle d’ 
Educació Infantil.  

4.1.- Reunió 
conjunta entre 
l’Equip de mestres 
de P3 de l’escola i 
les educadores de 
l’escola/es bressol 
d’on, 
majoritàriament,  
provenen els nens i 
nenes que vénen a 
l’escola. 
 

4.1.1.- Establir unes 
reunions periòdiques 
(caldria valorar quan 
és més convenient 
fer-les) 

Es creu 
convenie
nt fer-ne 
una en 
iniciar el 
curs i 
una altra 
abans de 
la 
Jornada 
de 
Portes 
Obertes. 
 
 

P3 – 
1r 
cicle 
d’Ed. 
Infanti
l 
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4.4. Altres acords per una actuació 
educativa globalitzada: 

  



Normes d’Organització i Funcionament de Centre 
Escola Pràctiques 

 

69 

 
a) Criteris de correcció i avaluació. 

(pendent de revisió del document) 

b) Criteris  presentació feines i 
arxivació 
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c) Criteris d’elaboració d’horaris 
(revisat cada curs i presentat al Claustre) 

• Tenint en compte les indicacions del Departament per al curs 2014 - 2015, tothom té 25 h 
de docència i 5 h d’exclusiva, amb l’excepció de: 

 

a) Mestres amb reducció per causa d’edat:  
i. Fan 23 h de docència i 3 h d’ exclusiva al centre. (2) 
ii. Fan 25 h de docència i 3 h d’exclusiva al centre. ( 

 

b) Coordinadores de Cicle: Enguany la reunió de la Coordinació pedagògica es durà a 
terme en horari lectiu, per tant les coordinadores faran 23,5h de docència i 1,5 h 
d’exclusiva en horari lectiu per tal de realitzar l’ esmentada reunió. Les tasques pròpies 
de Coordinació derivades de les seves funcions es duran a terme en horari d’ exclusiva 
no lectiu, el mateix dia que la resta del Claustre durà a terme les Comissions, que, 
enguany, serà els dimecres. 

 

c) Mestres que no fan tota la jornada a l’escola (mestra de Religió): Fa la part 
proporcional de docència i d’exclusives que li correspon. 

 

d) Responsable Biblioteca .Puntedu: La principal responsable té adjudicades 22,45 h 
de docència i 7,25 h d’exclusiva (2,25 h en horari lectiu dedicades a .Puntedu). 

 

e) Responsables d’ Informàtica (2): Tenen adjudicades,  entre les dues,  6,0 h. d’ 
horari lectiu per tal de coordinar les TIC/TAC de l’ escola i, d’ aquesta manera, 
col·laborar en el desenvolupament dels objectius del Projecte de direcció  referents a 
aquests àmbits.  
 

f) Tutores/tutors que exerceixen una especialitat fora del seu grup:  
 

i. Tenen adjudicades 24,25h de docència i 5,75 d’ exclusiva. Els 0,75 que 
se’ls ha adjudicat de més, constaran, oficialment, com a AS (Activitats de 
Suport)  

ii. S’ ha intentat que puguin fer les sessions seguides als grups on fan 
classe. 

iii. S’ ha intentat respectar l’ acord de fer anglès i CLIL seguit per poder 
combinar ambdues àrees,  si és necessari. 

 

g) Mestres de la CAD (MEE’s (3):Tenen 0,75h d’ exclusiva, en horari lectiu, per a la 
reunió d aquesta comissió. 

h) Mestra d’ AA: Té 0,75h d’ exclusiva en horari lectiu per a la coordinació amb l’ ALIC. 
 

i) Equip Directiu: Els membres de l’Equip Directiu han de fer 35 h setmanals de 
dedicació al centre i redueixen 35 h de docència entre els tres càrrecs.  
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• Les hores DC han quedat distribuïdes de la següent manera: 
i. Les mestres de Parvulari tenen 1 sessió de 0,75h de DC a la setmana.  
ii. El professorat de Primària disposa de 2 sessions de 0,75h de DC a la 

setmana. En cas de no haver de substituir, una de les sessions es 
dedicarà a SUPORT. S’ ha intentat, com es va acordar, que estiguin 
seguides.  

 

• Les 3 hores d’exclusiva de coincidència de tot el professorat les hem establert així: 
Dilluns (Claustre/Intercicles/Programació/Coordinació tutors/especialistes), Dimecres 
(Comissions), i Dijous (Cicles), de 12:30 h a 13:30 h. 

 

• Dimarts i divendres,  entre les 12:30 i les 13:15,  es dedicaran al SEP no lectiu. Les dues 
persones encarregades d’aquesta tasca disposen d’una tarda lliure (1,5 h). Aquestes 
persones han estat triades per l’ ED atenent les desiderates presentades al juny, observant 
que no fossin les mateixes del curs passat i valorant la situació horària de tot el 
professorat. 

 

• S’ha adjudicat l’ensenyament de l’ anglès a mestres que no donen cap altra àrea 
lingüística al mateix grup, per tal d’afavorir l’expressió oral en aquesta llengua.   

 

• El mateix criteri s’ha seguit pel que fa a la llengua castellana.  
• Tots els tutors/es comencen i acaben la setmana amb el seu grup classe, durant els dos 

primers mòduls i els dos últims.  
•  
• Desdoblaments i altres mesures de suport: 
 

Parvulari:   

• Desdoblaments:  Es fan desdoblaments d’Anglès (P4 i P5), Informàtica (P4 i P5) i 
Psicomotricitat (P3, P4 i P5).  

• Suport: Per tal de completar les hores necessàries de suport a Parvulari, les 
mestres Carme Pérez (3), Roser (4,5) i Montserrat F (1,5) disposen d’ un total de 9 
hores. 

• Ambients: Es realitzaran 10 ambients, amb la intervenció de les sis tutores,  i la 
Gemma, la Laura, la Maite i la Carme P.  

 

Primària: 

• Tallers: Tenint en compte el nombre d’ alumnes de cada cicle, s’han adjudicat 6 mestres 
per al Cicle Inicial, 6 mestres per al Cicle Mitjà i 5 mestres al Cicle Superior. Hi ha dues 
persones que, per romanent d’ hores i necessitats d’ escola, fan dos tallers a dos cicles 
diferents.  

• Alternativa a la Religió: la impartiran els tutors/es de cada grup. 
• Grups heterogenis de Llengua amb Suport d’ una 3ª persona: Al Cicle Inicial es 

realitzaran 3,0h, distribuïdes en dos dies i als Cicles Mitjà i 5è 1,5h, el mateix dia.  
• Grups heterogenis per treballar les àrees Instrumentals a 6è: S’ han pogut adjudicar 

4,5h per poder fer grups heterogenis a 6è i reforçar les àrees instrumentals de Llengua i 
Matemàtiques 

• Desdoblaments per treballar les TIC/TAC a Primària: Per tal de treballar amb més 
cura aquest aspecte, la Imma disposarà de 4,5 h. per desdoblar els grups de CM i 5è. Amb 
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el romanent de les hores disponibles per fer suport  que encara no estan adjudicades es 
valorarà la viabilitat de fer el mateix a CI. 

 

En general: 

 

• Vetlladores: Se’ns ha informat que ens han concedit 31h d’ auxiliars per als 
alumnes amb nee. que s’ han repartit entre la Gemma Pintó (16h) i la Mª Àngels 
Hernández (15h) 

• Suport a Parvulari i a Primària: Un cop feta la distribució de tot el professorat 
per hores de docència i càrrecs, resta un romanent de 18,75h que seran 
distribuïdes per fer atenció a la diversitat, segons les necessitats dels diferents 
nivells i atenent aquells grups que, després de la distribució exposada fins ara, 
quedin més mancats de suport. 
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d) Distribució del currículum 
(revisable en funció de l’organització del curs) 
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e) Hàbit de treball de deures 
(en procés de revisió) 
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f) Organització de patis 
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5. La bona convivència  
a l’escola . 
(Document previ al Projecte de Convivència 2020) 

1. MESURES DE PROMOCIÓ DE LA BONA 
CONVIVÈNCIA 

2.  
El funcionament de la nostra escola és coherent amb el contingut del Capítol V, Article 30 de 
la Llei 12/2009 d’ educació i amb l’ Article 23 del Decret 102/2010 d’ autonomia de centres, 
en els quals s’ exposen els següents punts pel que fa a la convivència al centre: 
 
• L’ aprenentatge de la bona convivència és un element fonamental del procés educatiu. 
 
• Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima i el 
deure de facilitar-lo amb la seva actitud i conducta, en tot moment i en tots els àmbits 
de l’ activitat del centre. 
 
Ambdós principis queden recollits al PEC. A tal efecte, la nostra escola ha establert una sèrie 
de mesures de promoció de la convivència i mecanismes de mediació per a la resolució pacífica 
dels conflictes que queden recollits als següents documents: 
 
• Projecte de Convivència del centre, que està fonamentat en la participació de tots 
els membres de la comunitat educativa en la dinàmica escolar, i que aquesta 
participació sigui l’ arrel per poder fer i sentir l’ escola com a seva i per treballar en un 
clima adient (Annex 1). En aquest punt, és adient destacar que entenem com a 
comunitat educativa , aquella que és integrada per totes les persones i els serveis que 
intervenen en el procés educatiu de l’ escola. En formen part els alumnes, les famílies, 
els professionals d’ atenció educativa, el personal d’ administració i serveis, la 
representació municipal i les monitores i monitors de menjador i d’ activitats 
extraescolars. 
 
• Carta de Compromís Educatiu que regula la relació entre l’’ escola i les famílies per tal 
que, tant el centre com les famílies, es comprometin a cooperar de manera efectiva en 
l’ orientació, l’ estímul i, quan calgui, l’ esmena de l’ actitud i la conducta dels alumnes 
(Annex 2) 
 
• Protocol de mesures preventives i d’ objectius educ atius necessaris per al foment 
de la bona convivència, que han d’ ajudar els nostres alumnes a entendre la 
necessitat d’ un bon ambient per poder desenvolupar-se com a persones completes, 
amb els valors necessaris per viure en societat i on el procés d’ ensenyament – 
aprenentatge s’ ha de dur a terme en condicions adients (Annex 3) 
NOFC: Normes d’ organització i funcionament de l’ escola Pràctiques  
 
• Pla d’ acollida del centre: Tot i que aquest document forma part del PEC i, per tant, 
no està inclòs a les NOFC, és una eina fonamental per regular la inclusió i la integració 
dels membres que acaben d’ arribar al centre i que aquests se sentin en un ambient 
adient per poder desenvolupar el seu rol dins d’ aquesta comunitat. 
 
 

3. MESURES CORRECTORES I SANCIONADORES 



Normes d’Organització i Funcionament de Centre 
Escola Pràctiques 

 

79 

 
Consideracions prèvies: 
 
• Abans d’ aplicar les mesures correctores i sancionadores, considerem que és 
necessari i educatiu tenir en compte el treball de prevenció i de reflexió exposat 
anteriorment. 
 
• En la mida que sigui possible, la mesura correctora sempre inclourà alguna activitat 
d’ utilitat social per al centre. 
 
• Com es contempla a l’ Article 35 de la Llei 12/2009 d’ educació, les faltes comeses 
pels alumnes seran considerades en dues tipologies: 
 
o Irregularitats i/o conductes lleus contràries a la bona convivència 
(Annex 6) 
 
o Faltes greument perjudicials per a la bona convivèn cia (Annex 7) 
 
• L’ Article 36 de la Llei 12/2009 d’ educació estableix els criteris d’ aplicació de 
mesures correctores i sancions.: 
 
o Aquestes no poden privar els alumnes de l’ exercici del dret a l’ educació ni 
del dret a l’ escolarització. En cap cas no es poden imposar mesures 
correctores ni sancions que atemptin contra la integritat física o la dignitat 
personal dels alumnes. 
 
o En aplicar-les, sempre tindrem en compte: 
 
� Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’ edat de l’ alumnat 
afectat. 
 
� La proporcionalitat de la mesura correctora o de la sanció amb la 
conducta o l’ acte que la motiva. 
 
NOFC: Normes d’ organització i funcionament de l’ escola Pràctiques  
 
 
� La repercussió que la mesura correctora o la sanció tindrà en la 
millora del procés educatiu de l’ alumnat afectat i de la resta de l’ 
alumnat. 
 
� L’ existència d’ un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, 
en el marc de la Carta de Compromís Educatiu. 
 
� La repercussió objectiva en la vida del centre de l’ actuació que se 
sanciona. 
 
� La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 
 
o Seran considerats d’ especial gravetat els actes o conductes que impliquin 
discriminació per raó de gènere, sexe, ètnia, religió, naixença o qualsevol 
altra circumstància personal. Social o cultural. 
 
o Considerarem com a circumstàncies que poden disminuir la gravetat de 
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l'actuació de l'alumnat: 
 
� El reconeixement espontani i sincer de la seva conducta incorrecta. 
 
� No haver comès amb anterioritat irregularitats semblants a la que es 
valora i/o faltes greument perjudicials per a la convivència. 
 
� La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del 
desenvolupament de les activitats del centre. 
 
� L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat. 
 

� La falta d'intencionalitat. 
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6. Altres elements de 
gestió  
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6.1. Protocol d’absències de 
l’alumnat 

TRACTAMENT DE L’ ABSENTISME AL CENTRE 
 
ESCOLA PRÀCTIQUES 
 
Els fonaments normatius d’ aquest protocol són: 
 
�  El contingut del punt 38 de les Instruccions per a l’organització i el funcionament  
dels centres per al curs. 
 
�  El document Pla integral de millora de l’escolarització i tract ament de l’ absentisme 
escolar a Barcelona. 
 
�  El Projecte de convivència i èxit educatiu presentat pel Departament d’ educació el 
Juny de 2009 i que queda recollit a l’ espai LIC de l’ XTEC. 
 
Definició d’ absentisme: 
 
Hom considera absentisme l’ absència reiterada i no justificada al centre educatiu de 
l’alumnat en edat d’ escolarització obligatòria. Tanmateix, hi ha altres realitats que sovint s’ 
inclouen dins d’ aquest terme, com l’ abandonament, la no-escolarització o la 
desescolarització que són tant o més greus. 
 
En el nostre centre , el protocol per a la prevenció i seguiment de l’ absentisme serà el 
següent: 
 
Diagnosi i actuacions a l’ aula: 
 
1. Registrem l’ assistència de l’ alumnat diàriament, tant al matí com a la tarda. A tal efecte, 
s’ utilitza el codi que el tipus de llistat que utilitzem - que es proporciona des de 
Secretaria - conté a la part inferior. Si l’ absència és justificada, s’ encercla l’ 
anotació . 
 
2. En aquells nivells on el registre es fa mitjançant un encarregat/da, el tutor revisa les 
anotacions preses per aquell/a. 
 
3. El tutor o la tutora es posarà en contacte amb la família quan l’ alumne/a hagi faltat tres 
dies consecutius i no hagi rebut cap comunicat per part d’ aquella. 
 
4. Al registre d’ assistència fem constar els retards que es produeixin a partir dels 10’ d’ 
entrada a l’escola. A tal efecte, es fa servir el codi que hi ha al full de registre. 
 
5. Quan es produeixen retards reiterats a partir del 1r nivell de C. Mitjà, i per evitar 
interrupcions en la dinàmica dels grups , l’ alumne/a no pot accedir a la seva aula fins 
al canvi de classe i ha de romandre treballant amb algun/a mestre/a que tingui hora DC 
(disposició al centre) o amb algun membre de l’ Equip directiu. Per valorar si cal dur a 
terme aquesta actuació, es tenen en compte, tant la situació familiar de l’alumnat, com 
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les anotacions que els Conserges prenen sobre l’ hora d’ arribada a l’escola dels que 
arriben tard. 
 
6. El full de registre d’ absències és recollit pels conserges l’ últim dia de cada mes i, des de 
Secretaria, se’n fa el buidat. 
 
7. Quan, des de Secretaria, es detecten incidències greus, tant pel que fa als retards com 
a les absències, un dels dos membres de l’Equip directiu encarregats d’ aquesta funció 
parla amb el/la tutor/a per valorar quina ha de ser l’actuació següent. Ambdós es posen 
d’ acord per si cal enviar comunicat escrit a la família. 
 
A banda de les actuacions anteriors, l’ escola considera necessari tenir en compte els 
següents aspectes per tal de prevenir situacions absentistes: 
 
8. El professorat ha d’ estimular l’ interès, la participació i l’ aprenentatge de tot l’ alumnat 
per tal d’ afavorir-ne l’ assistència. A tal efecte, cal dissenyar continguts més propers i 
adaptar-los a les necessitats específiques del conjunt de l’ alumnat. 
 
9. Els tutors i les tutores fan el seguiment i l’ acompanyament del seu alumnat a través de 
les tutories col·lectives i individualitzades, com es fa constar al Pla d’ acció tutorial (PAT). 
 
10. Cal pensar i dissenyar activitats d’ acollida i d’ adaptació per a l’ alumnat que s’ incorpora 
després d’ un període d’ absentisme. 
 
11. El professorat de cada cicle, juntament amb l’ Equip directiu, s’ ha de coordinar per 
pensar i dissenyar actuacions i metodologies inclusives per a l’ alumnat de risc ( treball 
cooperatiu, grups interactius, ...) 
 
Diagnosi i actuacions per part del centre: 
 
1. Sensibilitzar la comunitat educativa en la importància de l’ assistència a classe, amb el 
dossier informatiu d’ inici de curs i les reunions i entrevistes que mantenim al llarg de l’ 
any escolar. 
2. Disposar d’ un protocol per a la detecció i seguiment de l’absentisme amb un recull de 
dades quantitatives i qualitatives (causes, circumstàncies, processos, ...) com ha quedat 
palès a l’ apartat anterior (diagnosi i actuacions a l’ aula). 
 
3. Realitzar activitats per afavorir l’ apropament i la col·laboració amb les famílies i l’ 
alumnat amb risc d’ exclusió social. 
 
4. Mantenir reunions amb la família i informar-la de la situació i de la gravetat que el seu 
fill/a en edat escolar no assisteixi amb regularitat a l’ aula. 
 
5. Dissenyar contractes pedagògics , conjuntament amb la família, per millorar la situació d’ 
absentisme que pateix l’ alumne/a. En aquest disseny pot participar-hi l’ alumnat si hom 
considera convenient i/o necessari. 
 
6. Mantenir una coordinació fluïda i operativa amb els serveis educatius i els serveis socials 
en l’ abordatge de l’ absentisme mitjançant la Comissió Social del centre. 
 
a. Els referents del centre per fer el seguiment de l’ absentisme són la Secretària 
docent i el Director, membres de l’ esmentada Comissió. 
 
b. La Comissió Social és el marc on s’ informa al serveis externs i es tracten els 
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casos d’ absentisme a nivell institucional. Aquesta està formada per: 
 
i. Cap d’ estudis 
ii. Treballadora social de l’ EAP 
iii. Referents dels Serveis socials que atenen casos del centre (Sants- 
Montjuïc, Les Corts, Esquerra de l’ Eixample) Ocasionalment, poden 
assistir-hi altres districtes, i també l’ EAIA, si el cas ho requereix. 
 
c. La Comissió Social es reuneix amb una periodicitat mensual, 
aproximadament, tot i que els referents de l’escola i els referents externs 
mantenen contacte telefònic i via correu electrònic per tractar els casos més 
greus i/o urgents. 
 
d. Quan es consideri necessari tractar un cas nou en el si de la Comissió i 
aquest requereixi informar amb detall als Serveis Socials, s’ utilitzarà el full de 
derivació que hi ha a la Secretaria del centre. 
 
7. Informar, trimestralment i per escrit des de Secretaria, al Consoci d’ educació de 
Barcelona i a Ensenyament del Districte dels casos d’ absentisme del centre. D’ aquesta 
informació en queda còpia a l’escola. 
 
8. Quan es fa el pas Primària- Secundària, informar dels casos amb risc d’ absentisme i del 
què i el com s’ ha treballat des de l’escola. 
 
9. Participar i col·laborar en la comissió d’ absentisme del districte de la qual n’ és membre 
la directora del centre. 
 
10. Coordinació amb l’ AFA per tal de valorar la conveniència de facilitar l’ assistència a 
determinades activitats extraescolars d’ alumnes amb risc social. 
 
11. Disposar d’ un Pla d’ acollida que orienti les famílies i l’ alumnat nouvingut. 
 
12. Analitzar, trimestralment a través de les Juntes d’ avaluació, i anualment, a través de la 
Comissió Social, la situació de l’absentisme escolar als cicles i al centre, en general. 
 
Cal tenir en compte que el document Pla integral de millora de l’escolarització i 
tractament de l’ absentisme escolar a Barcelona, a l’ annex 1, conté models de 
cartes i altres documents necessaris per al seguiment i el lliurament d’ informació a les 

famílies afectades i als serveis implicats en el tema. 
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6.2. Funcions i horaris del PAS. 

ISABEL MUÑOZ TASCA SERGI 

8:00-8:53 h 

Obrir Aula Arrova 
 

Vigilància Consergeria Ed. 1 
 

  

Obrir Aula Ratolí 8:45 a 8:55 h 

8:53 h Tocar avis entrada escola 8:55 h 

8:55 h. Obertura portes 8:55 h. 

9:10 h.  (Pati grans)      Tancar portes 9:10 h.    (Jardí)   

9:10-10:00 Vigilància Consergeria Ed. 1 Esmorzar i diaris 9:30-10:00 

10:00-10:30 Esmorzar Vigilància Consergeria Ed. 1  

10:30 h.      Tocar avís sortida esbarjo 10:30     

10:55 h.      Tocar avís per files esbarjo Vigilància Consergeria  Ed. 2 10:30-10:45 

11:00 (Pati) Tocar avís per entrada esbarjo 11:00 (Jardí) 

11:00-12:25 h (Ed. 1) Vigilància Consergeria 11:00-12:25 h (Ed. 2) 

12:25 h. (Pati) Tocar avís sortida escola 12:25 (Jardí) 

12:30 h.     (Pati) Obertura portes 12:30 (Jardí) 

12:35 h. aprox. Tancament portes 12:40 (Jardí) 

12:40 h.  – 13:45 h. Vigilància consergeria 
Edifici 1 Dinar 12:45-13:45 

13:45 h. – 14:45 h. Dinar 
Vigilància consergeria 

Edifici 1 13:45-14:45 

14:45-14:55 (Ed. 1.) 
 

Vigilància consergeria 
 

14:45-14:55 (Ed. 2) 

14:55 h. (Pati) Tocar avis entrada escola 14:55 (Ed. 2) 

14:55 h (Pati) Obertura portes 14:55 h. (Jardí) 

15:05 (Pati) Tancament portes 15:05 (Jardí) 
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15:05-16:25 (Ed. 1) Vigilància Consergeria 15:05 – 16:25 (Ed. 2) 

16:25 h. (Pati) Tocar avís sortida escola 16:25 (Jardí) 

16:30 h.    (Pati grans) Obertura portes 16:25 h.    (Jardí)) 

16:40 h. (Pati) Tancament de portes 16:40 h  (Jardí) 

16:40 – 17:00 Vigilància consergeria escola grans. 
 

 
Tancament Aula Ratolí 

 
16:40-16:45 

17:00 h. Sortida de l’escola 
Vigilància Consergeria Ed. 1 

Tancar Aula Arrova 16:45-17:15 

 
 
*Dilluns cal engegar el servidor a les 8:00 (Isabel). 
 
*Dilluns i dimecres cal treure els contenidors de paper al carrer a les 17:15 (Sergi). 
 
*Dimarts i dijous cal entrar els contenidors de paper a les 8:00 (Isabel). 
 
*Divendres cal apagar el servidor a les 17:00 (Isabel).  
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7. Procediment 
d’aprovació, revisió i 
actualització del PEC  
i les NOFC. 
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Correspon a la direcció de l’escola impulsar l'elaboració de les NOFC amb la participació 
del Claustre i les seves successives adequacions a les necessitats del Projecte Educatiu 
del Centre. 

L’aprovació de les NOFC haurà de realitzar-se necessàriament després de la seva 
consulta al Consell Escolar. Així mateix, la Direcció del centre haurà de vetllar per la seva 
aplicació. 

Considerem les NOFC com a un conjunt de documents dinàmics, que caldrà anar 
adaptant a les circumstàncies de cada moment i és per això que caldrà anar revisant i 
actualitzant el seu contingut a mesura que les concrecions organitzatives i 
metodològiques evolucionin. Cada període de 4 cursos es formalitzarà l’aprovació de les 
NOFC revisades i actualitzades, prèvia consulta al Consell Escolar del Centre. 

 


