
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NORMES D’ORGANITZACIÓ I 

FUNCIONAMENT DE CENTRE 



INTRODUCCIÓ 

 

Aquest document, que és viu i està en procés d’actualització, recull els acords que 

permeten establir una estructura organitzativa i de funcionament del centre. S’ha 

elaborat d’acord amb el que estableix el Decret 102/2010 d’autonomia dels centres 

educatius. 

Actualment, el document inclou criteris d’organització pedagògica, de convivència i 

de relació amb les famílies. 



 

 

ACORDS ENTRADES I SORTIDES ALUMNES DE L’ESCOLA 

 

ENTRADES: 
 

 E. INFANTIL : 
 

P3 entren directament a la seva classe. 
P4 i P5 pugen sols per l’escala d’emergència. Els rep una mestra de cada nivell i la resta de 
mestres es distribueixen per l’escala o els esperen a les aules. 
Les famílies de P4 i P5 podran acompanyar els seus fills i filles a les aules els primers dies de cada 
trimestre. Se’ls recordarà i informarà, anticipadament, per tokapp. 

 

 PRIMÀRIA : 

Els nens i nenes entraran sols i aniran fins les seves respectives classes. 

La primera setmana de curs, excepcionalment, els mestres que donin classe als grups de 1r, 
hauran de recollir els nens i nenes al pati tant al matí 9 h com al migdia 15 h. 

 

SORTIDES: 

 E. INFANTIL :  

P3 els pares els recullen a les aules. 

P4 i P5 baixen per l’escala d’emergència i esperen les famílies al lloc assignat per cada grup.  

Els nens/es que no siguin recollits a l’hora de sortida, es quedaran amb la conserge per portar-los 
a la Ludoteca. 

 CICLE INICIAL: 

Els alumnes de 1r i 2n baixaran fins el pati per l’escala principal. 

Els nens i nenes de cicle inicial són recollits per les famílies en el lloc assignat per cada grup. 

Es recordarà a les famílies que la recollida ha de ser ràpida per no retardar la sortida de la resta de 
grups i no interferir en les activitats extraescolars que es fan al centre. (Si veiem que és necessari 
tocarem un segon timbre) 

Els nens/es que no siguin recollits a l’hora de sortida, es deixaran a la conserge perquè es quedin a 
la Ludoteca. 

 CICLE MITJÀ: 

Faran servir l’escala principal. Els nenes i nenes sortiran sols de l’escola, el mestre/a els 
acompanyarà fins la porta.  



 

 

 CICLE SUPERIOR: 

Faran servir l’escala d’emergència. Els nenes i nenes sortiran sols de l’escola, el mestre/a els 
acompanyarà fins la porta. 

 

En Cas de pluja: 

 E. INFANTIL :  

Els nens/es de P3 són recollits en el punt habitual. 

Els nens i nenes de P4 i P5 es concentren en el porxo i les famílies entren a recollir-los en aquest 
punt, deixant  accés als pares de P3 i als alumnes de CM i CS, que surten per l’escala 
d’emergència. 

 

 CICLE INICIAL: 

Els nens i nenes de 1r i 2n  sortiran pel lloc habitual i es recullen al vestíbul de davant del 

menjador.  

Els pares no poden entrar al vestíbul ja que pot crear confusió amb els alumnes de les 
extraescolars. 

 CICLE MITJÀ: 

Els nens i nenes de 3r i 4t baixaran per l’escala d’emergència. 

 CICLE SUPERIOR: 

Surten pel seu lloc habitual, escala d’emergència i sortiran sols de l’escola. 



 

 

ACORDS FUNCIONAMENT DE L’ESBARJO  

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 
 

Pati Educació Infantil: 11,30-12,15h 

o Els nens i nenes esmorzen a la classe. 

o Els nens i nenes surten al pati  acompanyats pels mestres que estan amb ells a classe i es queden 
fins que arriben els mestres vigilants. 

o Els/les mestres que vigilen pati han de ser molt puntuals. 

o Abans de marxar a les files EI recull el material del sorral. 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
Pati Educació Infantil: 11,10 a 11,35h 

o Els nens i nenes esmorzen a l’aula. 

o Hi ha establerta lliure circulació dels alumnes pels patis de pista i sorra. 

o La pista es dividirà en tres parts. Una serà per jugar a futbol, l’altra bàsquet i una tercera a mata-
conills. A la grada del costat de P3 es col·loca una goma o cinta per jugar a vòlei. 

o L’espai de joc es limitarà amb cons, de la mateixa manera, que les porteries. 

o La rotació a la pista serà: 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 
5è 

CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 
6è 

o Extremar la vigilància al racó de les escales de metall i els lavabos. 

o Entre els sis mestres que vigilen en cada torn, s’ha de concretar qui vigila els lavabos. 

o Al pati de sorra no es pot jugar amb pilota. 

o Al pati de sorra hi haurà material com cordes, gomes, jocs de taula, llibres, revistes ... 

o El material l’assumeix l’escola. 

o El material del pati de sorra es guarda al magatzem. 

o El material de la pista es guardarà a l’habitació de les eines de l’hort. La porta l’obrirà i tancarà la 
Conserge cada dia. 

o Evitarem que portin cromos, baldufes o altres joguines de casa. 

o Vigilaran 6 persones: 3 al pati de sorra i 3 a la pista.  

 



 

 

o Els torns de vigilància seguiran el següent patró: 6 MESTRES. Hi ha 3 grups de torns fixes i un que 
rotarà. 

o Si hi ha sortides i la pista queda lliure l’ocuparà CI que té només un dia. 

o Si la sortida és de CI l’ocuparan alternativament CS. 

o Quan hi hagi bassals no es podrà jugar a pilota. 

o Aquests dies no es traurà material perquè no es faci malbé. 

o Quan hi hagi dubtes de si es pot baixar al pati, per pluja o bassals, cada tutor del CI i CM es farà 
càrrec del seu grup. 

o Els nens i nenes baixen al pati  acompanyats pels mestres que estan amb ells a classe.  

o Els/les mestres que vigilen pati han de ser molt puntuals. 

o Es prega que si encara no estan els vigilants als patis, tothom s’esperi fins que arribin per no 
deixar els nens/es sols. 

 
o Recordeu a les tutories que el lloc de pas d’un pati a l’altre és el PORXO. 

 

o No es pot entrar a l’hort, s’ha de demanar permís als mestres que vigilant. 

o Recullen els jocs els nens que els estan fent servir.  

o A les taules de pícnic, per jugar als jocs de taula, s’ha de posar el tapet perquè no s’embrutin. 

o Evitar que els nens i nenes es pengin als barrots de les finestres de P3, piquin o facin sorolls a les 
finestres de P3. 

o Respectar els arbres i les zones ajardinades. 

o No enfilar-se a les taules ni en els bancs. 

o Fer fila quan toca la música per anar a la classe. 

o El mestre que té classe amb ells ha d’anar a recollir el grup. 

o Cicle inicial fa servir l’escala d’emergència. 

o Cicle mitjà i superior fa servir l’escala principal.



 

 

En Cas de pluja: 

 E. INFANTIL :  

Els nens/es de P3 juguen a les aules, ludoteca i al passadís de les seves aules. 

Els nens i nenes de P4 i P5 juguen en l’espai multiusos de la 4a planta.  

 CICLE INICIAL: 

Els nens i nenes juguen a les aules i els vigilen els mestres/tutors, els mestres assignats a aquell 
cicle ajuden i fan torns per deslliurar als seus companys uns minuts.  

En cas de dubte, de si es pot baixar al pati per pluja o bassals, cada tutor es farà càrrec del seu 
grup. 

 CICLE MITJÀ: 

Els nens i nenes juguen a les aules i els vigilen els mestres/tutors, els mestres assignats a aquell 
cicle ajuden i fan torns per deslliurar als seus companys uns minuts.  

En cas de dubte, de si es pot baixar al pati per pluja o bassals, cada tutor es farà càrrec del seu 
grup. 

 CICLE SUPERIOR: 

Es queden a les seves aules i els mestres que fan vigilància de pati aquell dia, vigilen el passadís i 
les aules. 



 

 

Vigilància de pati: 

o Les hores lectives que corresponen a l’esbarjo són 525h (es computen 35 setmanes lectives per 
curs escolar a raó de 24h setmanals, inclòs l’esbarjo, que serà de 2,5h setmanals), segons es recull 
en els documents per l’organització i gestió de centres.  

o Primària: El pati de sorra i la pista estan vigilats, cada torn, per tres mestres respectivament. 

o Infantil: Cada esbarjo està vigilat per cinc mestres.  

o Cada dia de la setmana està assignat a mestres diferents seguint un torn de vigilància. 

o Per tal que els torns de vigilància siguin equitatius, es compensaran els dies festius en les 
rotacions. 

o Hi ha establert un llistat dels mestres i un ordre per cobrir les substitucions en cas de necessitat i 
està penjat al suro de la sala de mestres. 

o Quan un mestre està malalt o de sortida, el substituirà un mestre de la llista dels torns de pati. 

o Quan un mestre s’absenta per algun motiu personal (reunions, metge, famílies...) cal que canviï el 
seu torn.  

 

Octubre 2019 (darrera actualització) 



 
 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT REFERIDES A: 

 
SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 

 Tots els alumnes han de portar l’autorització anual dels pares o tutors. 

 De P3 a 4t, totes les sortides que necessitin mitjà de transport es faran en 

autocar. 

 A Cicle Superior es faran en autocar o transport públic a criteri dels 

responsables de la sortida. 

 Els alumnes que no hi vagin es quedaran als altres cursos del cicle o al curs més 

proper per edat, amb feina preparada. 

 Aniran els tutors/es i/o els mestres que imparteixin docència amb el curs i els 

acompanyants que marqui la normativa. 

 Els especialistes organitzaran les seves sortides, preferentment quan 

imparteixin docència amb el grup que fa la sortida, i hi aniran. 

 A EI les mestres de suport acompanyaran als cursos que tenen assignats.  

 La TEI només podrà acompanyar a P3. 

 A EI i Primària es podrà comptar amb el suport dels especialistes en una de les 

sortides de tot el dia.  

 En cas excepcional, com malaltia tutors o imprevistos, es podran altres criteris. 

 Es farà la valoració de cada sortida en la graella corresponent per adjuntar-la a 

la carpeta del curs.  

 Es vetllarà perquè al llarg de l’escolaritat no es repeteixin les sortides ni cases 

de colònies, malgrat l’objectiu sigui diferent. 

 Al Consell Escolar s’aprovaran totes les sortides al presentar el Pla Anual de 

Centre, o en comissió permanent si s’escau. 

 



ORGANITZACIÓ GENERAL 

 L’horari de l’escola és de 9 a 12,30 i de 15 a 16,30.  

 L’entrada i la sortida de les nens/es i famílies de l’escola es fa per la porta del 
c/ Escultor Claperós.  

 És important ser puntuals tant a l’hora d’entrar com de sortir. A partir de 3r 
els nens i nenes entren i surten sols. Les famílies els espereu fora. 

 Les famílies de 1r i 2n  entreu a recollir-los al lloc assignat.  

 Dades familiars: és molt important que comuniqueu els canvis de domicili i 
sobretot de telèfon. 

 Cal que porteu justificant si el nen/a falta a l’escola o arriba tard. 

 Sortides del Centre: com a norma general cap alumne podrà sortir del Centre 
sense causa justificada. Si ha de sortir per consulta mèdica o una altra causa 
l'alumne ha de presentar al mestre un justificant signat pels pares, indicant a 
quina hora ha de sortir. Els pares heu de venir a recollir-lo a l’escola, en cap 
cas podrà sortir sol.  

ESMORZARS 

 Esmorzars: és convenient que els nens/es esmorzin a casa. Si a la l’hora de 
l’esbarjo també han de prendre alguna cosa, cal que la portin a la cartera o 
bossa de roba. Esmorzem a l’aula. La conserge no podrà recollir ni repartir 
esmorzars.  

La comissió E+S (Escola+Sostenible) de l’escola, sempre ens recorda petits gestos 
que ens fan poderosos: 

 Fem servir la carmanyola o el Boc n’Roll per portar l’esmorzar. Evitem el film 
transparent,  el paper d’alumini, els sucs, iogurts i altres begudes (tetra-bric o 
altre tipus d’envasos). 

 Portem fruita, fruits secs i entrepans... i evitem brioxeria industrial o 
processada, sobretot embolicada individualment. 

 Els alumnes de 5è i 6è el darrer dia del mes celebren l’esmorzar col·lectiu a 
l’aula. 

MATERIAL I EQUIPAMENT ESCOLAR 

 Cal que la roba estigui marcada i porti una veta llarga per penjar-la. 

 IMPORTANT! Per fer educació física o psicomotricitat, cal portar xandall i 
calçat adequat.  

 Material socialitzat: el material és compartit i se’ls dóna tot des de l’escola, 

inclosa l’agenda escolar.  

 Ni a l’escola ni a les sortides s’han de portar objectes de valor: joguines, 
cromos, mòbils, diners o jocs... etc. 



SALUT I HIGIÈNE 

 Cal que la família comuniqui si el seu fill/a té algun problema de salut: 
al·lèrgies, intoleràncies...... 

 Medicaments: L’escola no pot administrar cap medicació als alumnes, 
complint les indicacions del Servei de Salut Escolar de Sant Martí. Si s’ha 
de prendre alguna medicació cal indicar-ho i signar els fulls que hi ha a 
l’agenda.  

 Paracetamol, a l’escola es pot administrar paracetamol sempre i quan 
l’autorització prescriptiva estigui degudament signada per la família. 

Malalties i Accidents  

 Si el/la mestre/a veu que un/a nen/a es troba malament, s’avisarà a la 
família. 

 Quan un/a nen/a estigui malalt, cal que la família ho comuniqui a l’escola, 
indicant el tipus de malaltia. 

 Si un/a nen/a es fa mal i no és greu, es curarà i, si cal, es  trucarà a la 
família. 

 Si es considera necessària l’atenció mèdica, s’avisarà als pares perquè el 
portin al servei mèdic.  

 Si no es localitza la família i cal atenció mèdica, o és  molt greu, una 
persona del Centre el portarà al Servei d’urgències o s’avisarà al 112 i es 
continuarà contactant la família. 

 

COMUNICACIÓ AMB ELS PARES 

 Entrevistes: cal que les famílies tinguin, com a mínim una entrevista cada 
curs amb el tutor/a del seu fill/a. Us recordem que heu de concertar 
prèviament dia i hora demanant-la a la conserge. 

 TOKAPP i Circulars: us recordem la importància de llegir-les i guardar-les.  

 Informes: durant el curs, les famílies de primària rebreu un informe 

trimestral.  

 

ACTIVITATS  ESCOLARS  

Activitats fora del centre: sortides i colònies  

 Aquestes activitats estan programades per treballar continguts o qüestions 
d’interès de les Espirals o d’altres àrees. Caldrà una autorització de la 
família perquè l’alumne/a surti de l’escola segons marca la normativa d’inici 
de curs. Per una millor organització, hem dissenyat una autorització de 
sortida per tot el curs. 



 La informació d’activitats i sortides en concret, les anireu rebent amb 
antelació cadascuna d’elles.  

 El retorn de diners d’aquestes activitats, en cas d’absència justificada, es 
farà a final de curs i la devolució serà la corresponent al preu de l’activitat 
si l’entitat ho retorna, però no es podrà retornar l’import de l’autocar ni 
dels monitors. 

 Els alumnes de 1r i 6è participen en la campanya APRÈN A NEDAR que és  
una activitat de Piscina que organitza i subvenciona l’Ajuntament de 
Barcelona. A partir del mes d’octubre van a la Piscina. 

 

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT I DE PRÉSTEC DE LA BIBLIOTECA 

Els pares, heu de signar un imprès d'autorització per tal que l'alumnat pugui 
utilitzar el servei de préstec de la biblioteca escolar. 

 Cada usuari/ària pot sol·licitar en préstec un màxim de dos 
documents/llibres alhora, un d’anglès i l’altre de català o castellà. 

 Cal retornar els llibres en el dia establert.  Si encara no s'ha acabat de llegir 
o veure el document, s'avisa al mestre responsable del préstec per tal de 
demanar una pròrroga. Aleshores, s'apunta la nova data a la fitxa de 
control de préstec, on porta el registre dels llibres que va llegint l'alumnat. 

 L'alumnat ha de tenir cura dels llibres prestats per evitar pèrdues i 
deterioraments. Cal advertir al mestre responsable de la biblioteca de 
qualsevol desperfecte que s'observi en el llibre, tant quan es rep en préstec 
com quan es retorna. Millor no intentar arreglar-ho pel vostre compte. A 
la biblioteca ja hi ha un servei: ” Hospital de llibres ”. 

 Els llibres i documents de la biblioteca s'han de tractar bé evitant doblegar 
o trencar pàgines.  

 Tal com estableix la normativa de la biblioteca escolar, si un alumne/a perd 
o deteriora greument un llibre o document prestat, caldrà restituir-lo amb 
un nou exemplar. En cas de no trobar-lo, caldrà comprar-ne un de la 
mateixa temàtica o col·lecció. 

 



NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT RELATIVES A LA 

CONVIVÈNCIA 

 

ELS ALUMNES 

      

Els drets i deures dels alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya 

queden recollits a la Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya 

 

En la consecució dels objectius educatius que es proposa aquest Centre, estan 

implicats els alumnes amb una sèrie de drets que han de ser respectats i uns 

deures que han de complir per a fer possible el necessari ambient de bona 

convivència i eficaç rendiment. 

 
 

ELS DRETS DELS ALUMNES 

 

Els drets dels alumnes queden recollits a l’article 21 de la LEC. 

      
      

ELS DEURES DELS ALUMNES 

 

Els deures dels alumnes queden recollits a l’article 22 de la LEC. 

 

L’ACCIÓ DISCIPLINAR 
                

 

CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE I 

MESURES CORRECTORES.  

Articles  34,35,36.37 i 38 de la LEC. 

 

ÀMBIT DE LA COMPETÈNCIA SANCIONADORA 

 

 Àmbits on els alumnes, degut a les seves conductes i actes, són objecte de 

correcció pel centre:  

 

a) Quan tenen lloc dintre del recinte escolar en horari lectiu. 

b) Durant la realització d’activitats complementàries (sortides).  

c) Durant la realització d’activitats extraescolars. 

d) En horari de migdia, d’acollida, de ludoteca o altres. 

e) Actes dels alumnes que, encara que es produeixin fora del centre, estiguin 

relacionats i afectin a membres de la comunitat educativa.  



 

CRITERIS PER APLICAR LES MESURES CORRECTORES I SANCIONS 

 

Quan s’apliquin mesures correctores i sancions cal seguir els criteris següents: 

 

a) No privar els alumnes del dret a l’educació. 

b) No atemptar contra la seva integritat física ni la dignitat personal. 

c) Considerar les seves circumstàncies personals, familiars i socials. 

d) El nivell escolar al qual està assignat l’alumne. 

e) La sanció ha de ser proporcional a l’acte que el motiva. 

f) Ha de servir per la millora dels procés educatiu de l’alumne i de tot el grup. 

g) La reiteració de les actuacions que se sancionen. (3 vegades) 

h) L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals. (carta de 

compromís) 

 

 

FALTES LLEUS I CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE 

CONVIVÈNCIA 

a) Faltes injustificades de puntualitat o assistència a classe. 

b) Actes d’incorrecció o desconsideració amb membres de la comunitat       

educativa.                                      

c) Actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats 

del centre. 

d) Actes d’indisciplina/injuries/ofenses contra membres de la comunitat 

educativa. 

e) Deteriorament intencionat de les dependències del centre, del seu material   

o del de la comunitat educativa. 

f) Altres conductes que alterin el desenvolupament normal de les activitats del 

centre. 

g) No portar signats els fulls d’incidència, les notes a l’agenda, controls ..... 

h) No portar el material necessari per realitzar l’activitat curricular: flauta, 

xandall... 

 



MESURES CORRECTORES DAVANT D’UNA FALTA LLEU O CONDUCTA 

CONTRÀRIA A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA 

   

a) Amonestació oral. 

b) Privació del temps d’esbarjo sota el control del mestre que l’ha castigat. 

c) Compareixença davant el cap d’estudis o  el director. 

d) Amonestació escrita: full d’incidència (la durà a terme el tutor/a, 

professors/es, el cap d’estudis o el director) 

e) No superació de l’avaluació trimestral de l’àrea en relació a l’apartat h de 

faltes lleus. 

f) Tasques educadores en horari no lectiu, previ avís a les famílies i/o 

reparació econòmica dels danys.  

g) No participar en sortides, activitats complementàries o en activitats 

extraescolars. (màxim 1 mes) 

h) Canvi de grup. (màxim 1 setmana) 

i) No assistir a determinades classes (màxim 5 dies). Haurà d’estar al centre 

efectuen treballs acadèmics. 

j) No assistir als serveis de menjador, acollida i ludoteca. (màxim 5 dies). 

 

 

COMPETÈNCIES PER APLICAR LES MESURES CORRECTORES 

 
 

APLICACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES. 

 

 L’aplicació d’aquestes mesures correspon a: 

 

essional del centre, escoltat l’alumne/a, pot 

aplicar les mesures correctores (a, b, c, d i e) 

mesures correctores (f, g, h, i, j) especificant la conducta que motiva la 

correcció. 
 
 



 

 

CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA  

EN EL CENTRE I SANCIONS  

Articles 24 i 25 de la llei 102/2010 d’Autonomia de Centres 

 

FALTES I CONDUCTES GREUS: 

 Es consideraran conductes  greus contràries a la convivència del centre (Art.37.1 

de la LEC):  

 

a) Actes greus d’indisciplina/injúries/ofenses contra membres de la comunitat 

educativa. 

b) Agressió física o amenaces contra membres de la comunitat educativa. 

c) Suplantació de la personalitat (en la vida docent), falsificació o sostracció de 

documents i material acadèmic. 

d) Deteriorament greu i intencionat de les dependències del centre, del seu 

material o del de la comunitat educativa. 

e) Actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les 

activitats del centre. 

f) Actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials contra la salut i la 

integritat personal de la comunitat educativa. 

g) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de 

convivència. 

 

SANCIONS  A LES FALTES I CONDUCTES GREUS  

Art.37.3 de la LEC 

a) Realització de tasques educadores en horari no lectiu. (màxim 1 mes) 

b) Reparació econòmica dels danys causats al centre o els membres de la 

comunitat educativa. 

c) No participar en sortides, activitats complementàries o en activitats 

extraescolars. (màxim 3 mesos) (Art 25.5 Llei 102/2010) 

d) Canvi de grup o classe. 

e) No assistència al centre o a determinades classes amb feines escolars (de 3 

a 20 dies).  

f) Inhabilitació per cursar en el centre. (màxim 3 mesos) 

g) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis en el centre. Cal garantir un lloc 

escolar en altre centre. 

 

 



 

 

 

CIRCUMSTÀNCIES AGREUJANTS O ATENUANTS DE LA GRAVETAT DE 

L'ACTUACIÓ DE L'ALUMNE: 

 

ATENUANTS 

 

a) Reconeixement espontani per part de l'alumne de la seva conducta 

incorrecta. 

b) No haver comès anteriorment faltes ni conductes contràries a la convivència 

en el centre. 

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

activitats del centre. 

d) Falta d’intencionalitat. 

 

 

AGREUJANTS 

 

a)  Actes de discriminació per raons de naixement, raça, sexe o qualsevol 

circumstància personal o social. 

b)  Causar danys, injúries o ofenses als companys d'edat inferior o als incorporats 

recentment al centre. 

c)  Premeditació i reiteració. 

d)  Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 

PROCEDIMENT SANCIONADOR: TRAMITRACIÓ D’UN EXPEDIENT. 

  

El director/a és la persona competent per iniciar l’expedient i imposar les sancions. 

 

 

APLICACIÓ DE LES SANCIONS 

  

Davant d’una falta greu si  l’alumne/a i la seva família reconeixen, de manera 

immediata la comissió dels fets, i  accepten la sanció corresponent, la direcció 
imposarà i aplicarà directament la sanció. Ha de quedar constància escrita del 
reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part  del seu 

pare, mare o tutor / tutora legal. 
 

 En cas contrari, caldrà incoar un expedient. 

 



 

 

 

FORMAT DE L’EXPEDIENT   

 

a) El/la directora/a designarà un docent per fer d’instructor.  

b) Cal informar de la incoació de l’expedient a l’alumne i els pares o tutors 

legals. 

c) Nom i cognoms de l'alumne/a, nivell, curs i grup. 

d) Fets que s’imputen (motiu de l 'expedient). 

e) Circumstàncies de temps i lloc en què van ocórrer els fets imputats. 

f) Notificació de la incoació de l' expedient a l’alumne, pares o tutors legals. 

    

 

 

 

PROTOCOL 

 

a) El termini per instruir l’expedient serà de 5 dies lectius des del seu inici. 

b) L’instructor, completat l’expedient, ha de comunicar a l’alumne i els pares  

tutors legals la proposta de resolució provisional. Aquests disposaran d’un   

termini de 5 dies lectius per fer al·legacions. 

c) La direcció pot aplicar de manera excepcional una suspensió provisional  

d’assistència a classe  de l’alumne per un mínim de tres dies lectius   

prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la  

resolució. 

d) Per garantir l’efecte educatiu de l'aplicació de les sancions es procurarà   

l’acord amb els pares o tutors. Quan no s'obtingui aquest acord s’ha de fer 

constar les raons que ho han impedit.  

e) La direcció del centre informarà a l’equip docent i al Consell Escolar dels 

expedients   disciplinaris que s’hagin instruïts i les sancions.  

 



 

 

 

 

 

SUBSTITUCIÓ DEL PROFESSORAT 

 
A Educació Primària per tal de cobrir absències de curta i mitja durada,  es 
desmuntaran: 

1. Suport espirals, propostes i grup partit del cicle. 
2. Suport espirals, propostes i grup partit d’altres cicles. 
3. EE/AA del mateix cicle. 
4. EE/AA d’altres cicles. 
5. Religió/Alternativa. Quan falti un d’aquests dos mestres, l’altre  assumirà el 

grup sencer. 
6. Responsabilitats 
7. Tallers: 

A CS, si falta un mestre per fer els tallers, es repartiran els nens/es entre la 
resta de tallers. 

A CM i CI, si falta un mestre per fer els tallers, no es faran els tallers i es 
passaran a la setmana següent. 

8. Obrir portes/Repartir nens 

 
A Educació Infantil es desmuntaran: 

 
1. Els reforços de P3 i P4/P5: en principi, la mestra de reforç de P3 farà les 

substitucions de P3 i la de P4/P5 les d’aquests cursos.  
2. El reforç de P3 a P4/P5 i de P4/P5 a P3 
3. Tallers: si falta un mestre per fer els tallers, no es faran els tallers i es 

passaran al final de la seqüència. 
4. Responsabilitats 
5. Repartir nens 

 
Si falten uns quants mestres alhora, s’estudiarà en cada cas la solució més adient, 
d’acord amb les classes que s’han de cobrir i la disponibilitat horària dels mestres.  
Si la situació ho requereix, es pot plantejar que les mestres d’EE puguin fer-se càrrec 
d’algun grup per tal d’evitar el degoteig de substitucions. 
 



 

 

 

 

RELACIÓ i COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

Educació Infantil: 

Famílies noves de P3: 

 Reunió a finals de juny o primers dies de juliol. 

 Informació general de caire organitzatiu i de funcionament en un díptic. 

 Relació diària amb l’equip de mestres a les entrades i sortides de l’escola.  

 L’equip de mestres de P3 convocaran entrevistes amb les famílies durant el primer 

trimestre, preferiblement segona quinzena d’octubre i part del novembre.  

 La reunió d’inici de curs acostuma a celebrar-se a finals d’octubre. 

 Es dedicarà un matí de l'última setmana del mes de juny per tenir entrevistes amb els 

pares que les demanin per parlar dels informes. 

 En el mateix sobre dels informes d’avaluació de final de curs hi ha informació relativa 

al proper curs.  

P4-P5: 

 A començament de curs s'envia un comunicat a totes les famílies on s’informa dels 

tutors /es de cada grup i on consta el dia i l'hora que tenen els mestres per parlar amb 

els pares que ho demanin. 

 E. Infantil (P4-P5), l’equip de mestres convoca entrevistes amb la majoria de les 

famílies durant el primer trimestre, preferiblement segona quinzena d’octubre i part 

del novembre.  

 Entrevista amb famílies de nova incorporació si és el cas. 

 Relació diària amb l’equip de mestres a les entrades i sortides de l’escola.  

 La reunió d’inici de curs acostuma a celebrar-se a primers d’octubre. 

 Es dedicarà un matí de l'última setmana del mes de juny per tenir entrevistes amb els 

pares que les demanin per parlar dels informes. 

 En el mateix sobre dels informes d’avaluació de final de curs hi ha informació relativa 

al proper curs.  

  



 

Primària:  

 A començament de curs s'envia un comunicat a totes les famílies on s’informa dels 

tutors /es de cada grup i on consta el dia i l'hora que tenen els mestres per parlar amb 

els pares que ho demanin. 

 Els mestres dedicaran 1h setmanal a parlar amb les famílies. Aquestes han de 

concertar prèviament dia i hora trucant a consergeria. 

 La resta de cursos, el tutor farà una entrevista  a tots els pares dels alumnes nous a 

l’octubre o quan es matriculin durant el curs. 

 Al finalitzar el curs, cada tutor haurà fet, al menys, una entrevista amb els pares de tots 

els alumnes. 

 Es dedicarà un matí de l'última setmana del mes de juny per tenir entrevistes amb els 

pares que les demanin per parlar dels informes. 

 En el mateix sobre dels informes d’avaluació de final de curs hi ha informació relativa 

al proper curs.  

 L’agenda també és una eina d’informació bidireccional famílies-escola. 

 

TOKAPP 

La plataforma TokApp School és una forma ràpida i senzilla per informar les famílies. Convidem 

a pares i mares que es descarreguin de forma gratuïta l'aplicació en els seus telèfons mòbils i a 

les seves tauletes. 

Per aquest mitjà podreu obtenir la informació immediata i a més, podreu respondre quan el 

centre us ho sol·liciti. Està vinculada a un telèfon mòbil i algun correu electrònic. 

Destacar que aquesta és una aplicació totalment gratuïta per a telèfons Android i iOS. 

Es troba disponible tant a Google Play Store com a App Store. 

DELEGATS DE CURS 

La figura del delegat/ada de curs és la d’establir interlocutors a cada curs per transmetre a 

l’equip docent les inquietuds, angoixes, i propostes de participació de les famílies del grup-

classe. Tanmateix per traslladar temes d’interès des de l’escola a les famílies. Una altra 

qüestió, no menys important, és la de promoure la integració de les famílies del grup dins i 

fora de l’escola, incloent les famílies de cultures i procedències diverses com escola inclusiva 

que som. 

 


