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1. INTRODUCCIÓ  
El present document detalla les Normes d’Organització i Funcionament de l’Escola Salvador Espriu, de 

Vallfogona de Balaguer. Aquesta forma part de la xarxa d’Escoles públiques que depenen del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Ha estat redactat inicialment per l’equip directiu durant el curs 2013/2014, consensuat pel Claustre, i 

posteriorment avaluat i aprovat pel Consell Escolar del centre en el mes de setembre de 2014. 

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

convivència, la nostra comunitat, per tenir consciència dels seus actes, obligacions i drets, necessita d'unes 

normes reguladores establertes i d'acord amb instàncies legislatives superiors. Per tal que tots els membres 

d'aquesta comunitat desenvolupin les seves tasques en ordre, respecte i disciplina, s'estableixen les 

següents Normes d’Organització i Funcionament (NOFC). 

Aquest text pretén ser un document funcional per a tota la Comunitat Educativa, per la qual cosa s’han 

inclòs continguts indexats o estructurats en taules, que puguin ser consultats amb agilitat. Degut a aquesta 

naturalesa funcional, aquest document haurà d’estar a l’abast de tota la Comunitat Educativa, per la qual 

cosa l’equip directiu vetllarà per difondre’l de la manera que es cregui més convenient. 

Com a centre públic que som, el text s’ha vertebrat mitjançant l’índex de continguts que la Inspecció del 

Departament ha proposat als centres. No obstant, aquesta estructura s’ha modificat lleugerament al criteri  

de l’equip directiu, per adequar-la a les necessitats del centre, amb els següents mecanismes: 

- Numeració de les pàgines 

- Indexació numerada (1, 1.1 ...) en comptes de l’estructura proposada (títols, capítols...) 

- Ressenya dels marcs legals de referència 

Val a dir que gran part del contingut d’aquest document ve donat pels marcs legals de referència en 

educació a Catalunya, i que en algunes ocasions la tasca que s’ha fet ha estat de buidat i recull d’aquests. 

Per això es trobaran nombroses referències durant el document, que permetin localitzar el text íntegre del 

que s’han extret els fragments que es troben en el document. 

A banda, s’han consultat altres diversos documents per la seva confecció, que es podran veure en la 

bibliografia del document. Essent un document de caire normatiu, i que la gran majoria de centres públics 

l’han fet seguint la mateixa estructura, el treball en xarxa entre centres es fa palès utilitzant aquests models 

com a documents de suport.  

Les darreres modificacions al document poc abans de la seva aprovació final han vingut donades per 

exigències de la LOMCE, aportant canvis a la normativa dels centres que considerem que minoren el 

funcionament democràtic retallant competències al Consell Escolar, que categoritzen els centres públics 

segons els seus resultats, que assignen funcions a la direcció del centre exemptes de retiment de comptes 

davant diferents òrgans o col·lectius, i que obren la porta a nomenar els directors dels centres obviant 

l’opinió de la Comunitat Educativa pròpia d’aquest. 

La redacció d’aquest document ha estat més ràpida del que ens hauria agradat, donat que el termini fixat 

pel Departament –després de l’ampliació d’aquest- era el setembre de 2014, i el nostre centre és centre 

únic des de l’1 de setembre de 2013. Això ens ha donat molt poc temps per redactar el document, i a més 
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ens ha obligat a redactar normes i aspectes de funcionament que encara no estan prou consolidats a la 

nostra Escola. Per això, aquest document s’ha fet seguint uns principis que són: 

- Validesa: Aquest document és vàlid per les característiques actuals del nostre centre, però tenint en compte que el 

mapa polític actual pot comportar canvis organitzatius, que som una escola que està creixent molt ràpidament, i 

que el nombre d’alumnes pot incrementar-se o disminuir notablement d’un any per un altre, les nostres 

necessitats com a centre poden canviar ràpidament. 

 

- Flexibilitat: Les normes redactades en aquest document són susceptibles d’adaptar-se a les necessitats del centre, 

per la qual cosa l’equip directiu haurà de recollir les mancances o incoherències en les NOFC per la seva posterior 

revisió quan es cregui convenient.  
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2. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU  

2.1 QÜESTIONS GENERALS RESPECTE L’AUTONOMIA ORGANITZATIVA DEL CENTRE 

Les decisions sobre l’organització i funcionament de l’Escola Salvador Espriu que es recullen en aquestes 

NOFC segueixen uns principis orientadors que també es recullen en la resta de documents del centre:  

projecte educatiu, projecte de direcció, projecte lingüístic..., i que esdevenen una manera d’entendre el 

funcionament de l’escola.  

Així, aquestes normes s’ajusten als principis d’eficàcia, eficiència, funcionament integrat, gestió 

descentralitzada, flexibilitat, participació de la comunitat educativa i compromís de tothom en l’educació 

dels infants. Aquestes normes esdevenen una eina més per garantir el dret a una educació de qualitat de tot 

l’alumnat, en aplicació del projecte educatiu. 

2.2 PER ORIENTAR EL RETIMENT DE COMPTES AL CONSELL ESCOLAR DE LA GESTIÓ DEL 

PEC. 

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

- L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica del col·legi i la definició dels seus objectius. 

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

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

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

dels membres que la componen. 

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

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

2.3 PER ORIENTAR L'APLICACIÓ DELS ACORDS DE CORESPONSABILITAT. 

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

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

- Es formarà un grup impulsor, format per l’equip directiu i membres del claustre, que guiarà, gestionarà i farà el 

seguiment de l’acord establert. 

- El retiment de comptes dels acords de coresponsabilitat el farà el grup impulsor davant de l’administració 

corresponent i se ’informarà al claustre i al Consell Escolar 

 

2.4 APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC. 

El PEC serà revisat totalment com a màxim cada 10 anys, sens perjudici que es facin revisions parcials 

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

Consell Escolar ha d’avaluar cada modificació total o parcial que es faci del PEC. 

3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ. 
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Marc legal 

LEC: Art. 98, Àmbit d’autonomia organitzativa. Art. 139, 140 i 141,  Òrgans de govern unipersonals i 

col·legiats i òrgans de coordinació didàctica i tutoria dels centres públics 

 

D102: Art. 19.1.a, 19.1.f, 20, 21, 22.1.b i 22.1.e. Determinació de l’estructura organitzativa de govern i de 

coordinació. Criteris específics per a l’estructura organitzativa dels centres públics 

 

3.1 ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ. 

Marc legal 

LEC: Art. 139.1. Òrgans de govern unipersonals (centres públics) 

D102: Art. 30. Òrgans unipersonals de direcció (centres públics Generalitat)  

 

3.1.1 DIRECTOR/A 

Marc legal 

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

D155: Articles 6 a 12. Funcions i atribucions director/a dels centres públics de la Generalitat 

D102: Art. 31.3, 39, 49, 50, 51 i 54. Funcions i atribucions del director/a 

 

Extracte Decret 102/2010, modificacions LOMCE: Funcions del/la director/a.  

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

corresponents, posar el projecte educatiu a disposició de l’Administració educativa i impulsar, d’acord amb 

els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i, eventualment, la dels acords de 

coresponsabilitat. 

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

tutorials, coeducatius i d’inclusió. 

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

l’aplicació, establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu i impulsar i 

adoptar mesures per millorar l’estructura organitzativa del centre. 

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

treball del centre i les modificacions successives, així com la definició de requisits o perfils propis d’alguns 

llocs de treball. 

e) Aprovar la Programació General Anual (LOMCE) 

f) Aprovar l’obtenció de recursos complementaris (122.3 LOMCE) 

g) Fixar les directrius per col·laborar amb altres organismes o entitats. (LOMCE) 
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h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre, dirigir l’aplicació de la programació general anual i 

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

educatiu i garantir-ne el compliment. 

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

 

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

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

educatiu i garantir-ne el compliment. 

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

tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments educatius del projecte educatiu 

del centre recollits en el projecte de direcció. 

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

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

3.1.2 CAP D’ESTUDIS 

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

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

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

2. Correspon al o a la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció d’entre les previstes a 

l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en els 

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

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

les normes d’organització i funcionament del centre. 

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

funcions de les esmentades a l’apartat anterior a un òrgan unipersonal de direcció addicional que, en 

aquest cas, es podrà denominar cap d’estudis dels ensenyaments o torns que correspongui. 

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

d’estudis substitueix el director o directora en cas d’absència, malaltia o vacant. 

3.1.3 SECRETARI/ÀRIA 

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

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

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

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

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

en l’àmbit de la gestió econòmica, documental, dels recursos materials i de la conservació i manteniment 
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de les instal·lacions, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes 

d’organització i funcionament del centre. 

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

claustre i del consell escolar del centre, i d’aquells altres òrgans col·legiats en què les normes d’organització 

i funcionament del centre així ho estableixin. 

3.1.4 DEDICACIÓ HORÀRIA LECTIVA DELS ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ. 

L’equip directiu del centre disposarà d’un màxim de 25 hores lectives de dedicació a la gestió del centre, 

que comporten una reducció d’hores de docència per aquest professorat. Aquest conjunt d’hores es 

repartirà entre tots els membres de l’equip directiu de la manera que aquests ho decideixin a l’inici de cada 

curs escolar. En la confecció dels horaris lectius de cada curs es procurarà que hi hagi un mínim de dos 

mòduls horaris setmanals de coincidència de tots els membres de l’equip directiu, per poder dur a terme 

les reunions pertinents. 

Les hores de coordinació que s’assignin als diferents coordinadors/es de centre es restaran d’aquest 

conjunt de 25 hores.  

Les 25 hores de dedicació es corresponen a un centre educatiu amb una plantilla de 9,5 mestres (mínim de 

10 persones físiques) o més.  En cas que es doni la situació que el nombre de mestres sigui inferior a 9,5, 

les hores de dedicació seran la part proporcional al nombre de mestres del centre (Hores de dedicació: 

nombre de mestres x 2,5). 

3.2 ÒRGANS COL·LEGIATS DE PARTICIPACIÓ 

3.2.1 CONSELL ESCOLAR 

(Extracte Decret 102/2010, Article 27: ) 

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

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

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

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

d’acord amb el projecte educatiu i respectant la legislació vigent. El reglament del consell escolar, un cop 

aprovat per aquest, s’integra en les normes d’organització i funcionament del centre. 

4. Els i les representants de l’alumnat s’escullen a partir del primer curs d’educació secundària obligatòria. 

 (...) 

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

educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 

COMPOSICIÓ 

(Extracte Decret 102/2010, Article 40: ) Modificacions introduïdes per la LOMCE 

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

següents persones membres: a) El director o directora, que el presideix.; b) El cap o la cap d'estudis.; c) Un 
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o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.; d) Els i les representants del 

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

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

per i entre aquest personal. (...) 

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

vot, i exerceix la secretaria del consell. 

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

consell. Aquests actuaran en representació del claustre (LOMCE) 

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

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

l'associació de pares i mares més representativa del centre. 

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

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

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

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

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

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

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

en vigor fins al primer procés electoral que es dugui a terme després que s'hagi aprovat. 

 

La composició del Consell Escolar del centre serà la següent: 

- El/la director/a, en qualitat de president/a. 

- El/la cap d’Estudis. 

- El/la secretari/ària del centre, qui realitza les funcions de secretaria.  

- Un/a representant de l’ajuntament del municipi, nomenat pel consistori. 

- Quatre representants del professorat del centre, escollit per votació entre el claustre.  

- Tres representants de les famílies del centre, escollit per votació entre totes les famílies. 

- Un/a representant de l’AMPA del centre, nomenat per la junta de l’Associació. 

- Un/a representant del PAS del centre, nomenat per votació entre el personal del sector. 



 

NOFC del centre 

 

-Pàgina 13 - 

 

PROCÉS ELECCIONS I RENOVACIÓ DE MEMBRES. 

(Extracte Decret 102/2010, Article 41: Renovació de les persones membres ) 

1. Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són per un 

període de quatre anys, sens perjudici del que s’estableix a la disposició addicional tercera. 

2. Els consells escolars es renoven per meitats de les persones representants electes de cada sector cada 

dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El consell escolar renovat s’ha de constituir abans de 

finalitzar el període lectiu del mes de desembre. Les eleccions per a la constitució o renovació de les 

persones membres del consell escolar les convoca el director o directora del centre públic i la persona 

titular del centre privat concertat amb quinze dies d’antelació, dins les dates que a aquest respecte fixi amb 

caràcter general el Departament d’Educació. 

3. Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta s’ha d’ocupar pel procediment establert a les 

normes d’organització i funcionament del centre. Si aquestes no ho preveuen, la vacant s’ha d’ocupar per la 

següent candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits que la van 

fer ser elegible com a representant. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant roman 

sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. La nova persona membre s’ha de nomenar pel 

temps que restava del mandat a la persona representant que ha causat la vacant. 

4. La condició de membre del consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec que comporta ser-ne 

membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en 

revoca la designació. 

5. Els processos electius es desenvolupen en el centre d’acord amb les normes que aprovi el consell escolar 

a proposta de la direcció del centre públic o de la persona titular del centre privat concertat. En tot cas, 

aquestes normes han de garantir la publicitat dels respectius censos electorals i de les diverses 

candidatures, han de determinar la composició de les meses, que seran presidides pel director o directora, 

o persona de l’equip directiu en qui delegui, i han d’establir un període no inferior a deu dies entre la 

convocatòria de les eleccions d’un sector i el dia de les votacions. 

Quan es convoquin eleccions del sector “Representants de famílies” i un cop finalitzat el termini de 

presentació de sol·licituds hi hagi el mateix nombre de candidats/es que de vacants disponibles, no serà 

necessari seguir el procés ordinari d’eleccions, i aquests/es candidats/es podran ser nomenats 

automàticament membres del Consell Escolar. Quan es doni aquest cas, es notificarà per escrit a totes les 

famílies la manca de necessitat de realitzar el procediment de votacions així com el nom dels nous 

membres del Consell Escolar. 

 

En el cas que un mestre/a renunciï a la seva plaça en el Consell Escolar, l’ocuparà el següent més votat 

(consultant la llista d’espera que sorgeix en les darreres eleccions del sector Professorat) 

 FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR. 

Extracte LEC Article 148. Funcions del Consell Escolar. Modificacions introduïdes per la LOMCE 

a) Avaluar el projecte educatiu i les modificacions corresponents (LOMCE) 

b) Avaluar la programació general anual del centre, el seu desenvolupament i resultats. (LOMCE) 
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c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre 

amb entitats o institucions. 

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

e) Aprovar la carta de compromís educatiu. 

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

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

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

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

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

extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament 

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

rendiment escolar. 

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

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

 

Extracte D155/2010,  Funcions del Consell Escolar envers el nomenament i cessament de càrrecs 

unipersonals. 

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

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

responen del grau d’assoliment dels objectius del projecte educatiu d’acord amb el projecte de direcció, i 

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

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

l’aplicació dels acords de coresponsabilitat, mitjançant els pertinents processos d’avaluació. 

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

direcció del centre, (al director) li corresponen les funcions específiques següents: 

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

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

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

15.3 Correspon a la direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament (...) emetre i fer 

públiques en la corresponent unitat administrativa les resolucions sobre l’admissió o no de les sol·licituds 

(al procés de selecció de directors) perquè no compleixen els requisits exigibles. La resolució corresponent 

també es notifica a la direcció del centre afectat per tal que (...) en tinguin coneixement el claustre de 

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

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

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

motivada del consell escolar, per incompliment de funcions inherents a la direcció del centre. En tot cas, la 

resolució de revocació s’emet després de la instrucció d’un expedient contradictori, amb l’audiència prèvia 

a la persona 

interessada i escoltat el consell escolar, sense perjudici de les mesures cautelars que puguin derivar de 

l’eventual incoació d’un expedient disciplinari. La proposta motivada del consell escolar ha de ser aprovada 

per majoria absoluta dels seus membres. 

FUNCIONAMENT DEL CONSELL. 

Presidència i secretaria. 

LEC, Article 142.4.c Correspon al director o a la directora presidir el consell escolar 

D102, Article 45.2 El secretari o secretària del centre no és membre del Consell escolar, però hi assisteix 

amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell 

D102, Article 32.4. El/la cap d’estudis substitueix el/la director/a en cas d’absència, malaltia o vacant. (en 

les funcions de presidència) 

L26/2010, Article 16.4. La persona que ocupa la secretaria és substituïda pel vocal o la vocal més jove (en 

els casos d’absència, vacant, malaltia o per qualsevol altra causa justificada) 

 

(Normes bàsiques de la Llei 30/1992. Llei 26/2010, Article 15). Modificacions introduïdes per la LOMCE. 

 

Les funcions del/la president/a són: 

- Exercir la representació de l’òrgan. 

- Ordenar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries 

- Fixar l’ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si escau, les peticions de la resta dels membres 

formulades amb la suficient antelació. 

- Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les deliberacions i debats. 

- Assegurar el compliment de les lleis. 

- Dirimir els empats amb el seu vot a l’efecte de l’adopció d’acords. 

- Suspendre les sessions per causa justificada. 

- Visar les actes de les reunions de l’òrgan. 

- Complir les altres funcions inherents al càrrec. (decret 102/2010) 

- Aprovar o desestimar els projectes o documents avaluats pel Consell Escolar. (LOMCE) 

Les funcions del/de la secretari/ària són: 

- Fer la convocatòria de les sessions per ordre del/de la president/a. 

- Estendre l’acta de la sessió. 

- Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris. 

- Estendre els certificats pertinents. 
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- Custodiar i arxivar les actes. 

- Facilitar als membres de l’òrgan col·legiat la informació necessària per a l’exercici de llurs funcions. 

- Complir les altres funcions inherents al càrrec. (decret 102/2010) 

Reunions. 

Decret 102/2010, Article 46:  

El consell escolar es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que ho sol·licita almenys un 

terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva 

finalització. 

 

Els mestres que formen part del Consell escolar podran lliurar el temps equivalent a les reunions en horari 

no lectiu.  

Convocatòries. 

Decret 102/2010, Article 46: La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell 

amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat, i 

si escau, d’aprovació. El consell escolar es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la 

convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord. 

(...) Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre que 

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

no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o la 

qüestió corresponent. 

Decret 102/2010, Article 17.1: La convocatòria de la sessió de l’òrgan col·legiat, amb l’ordre del dia 

corresponent, s’ha de notificar als membres amb una antelació ,mínima de quaranta-vuit hores, llevat del 

cas d’urgència apreciada per/per la president/a, que s’ha de fer constar a la convocatòria. Les normes 

pròpies dels òrgans col·legiats poden preveure una segona convocatòria i especificar el nombre de 

membres necessaris per a constituir vàlidament l’òrgan. 

Decret 102/2010, Article 17.2: La convocatòria de la sessió de l’òrgan col·legiat s’ha de fer preferentment 

per mitjans electrònics, i ha d’anar acompanyada de la documentació necessària per la deliberació i 

l’adopció d’acords, sense prejudici que aquesta documentació estigui disponible en un lloc web, del qual 

s’ha de garantir l’accessibilitat i la seguretat. 

 

Les reunions es realitzaran preferiblement en el dia i l’hora que vagi bé a la majoria dels assistents, 

consensuant-ho a l’inici de cada curs escolar. 

 

Constitució del Consell. 

Llei 26/2010  

Article 17.4, Llei 30/1992 Article 26.1: Per a la constitució vàlida de l’òrgan en primera convocatòria, als 

efectes de la realització de sessions i deliberacions i de la presa d’acords, cal la presència dels titulars de la 
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presidència i de la secretaria, o si escau de qui els substitueixin, i la de la meitat, com a mínim, dels seus 

membres. 

Article 17.3.  Malgrat que no s’hagin complert els requisits de la convocatòria, aquest òrgan col·legiat 

resta vàlidament constituït si s’han reunit tots els membres i ho acorden per unanimitat. 

Article 17.6.  En segona convocatòria el quòrum s’assoleix amb l’assistència d’una tercera part dels 

membres, amb un mínim de tres. 

Desenvolupament de les sessions i deliberacions. 

Llei 26/2010, Articles 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6. Només poden ésser tractats (objecte de deliberació 

o acord) els assumptes que figuren en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de 

l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta. 

Les sessions dels òrgans col·legiats seran presencials i podran ser a distància o mixtes per acord dels 

membres. El/la president/a ha d’assegurar el dispositiu físic necessari per poder celebrar la sessió. 

Amb independència dels mitjans utilitzats, s’ha de garantir el dret dels membres d’aquest òrgan a participar 

en les sessions, i també la possibilitat de defensar i contrastar llurs posicions respectives, la formació de la 

voluntat col·legiada i el manteniment del quòrum de constitució. 

A tots els efectes, el lloc de les sessions desenvolupades a distància és la seu d’aquest òrgan (...). 

Abans del començament de la sessió, o excepcionalment durant el transcurs d’aquesta, els membres 

d’aquest òrgan col·legiat poden presentar esmenes, addicions o propostes alternatives, que han d’esser 

debatudes i votades en la sessió. 

Sens perjudici de les facultats del/la president/a per a ordenar el debat, en les deliberacions prèvies a la 

votació hi pot haver torns a favor i en contra. 

Acords, consens i votacions. 

Decret 102/2010. Article 46. Les decisions es prenen normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, 

la decisió s’adoptarà per majoria de les persones presents, llevat dels casos en què la normativa determini 

una altra majoria qualificada. 

Llei 26/2010. Articles 19.1, 19.2, 19.3. Els membres que fan constar en acta llur vot contrari o llur abstenció 

amb relació a un acord adoptat resten exempts de la responsabilitat que se’n pugui derivar. 

En cas d’empat dirimeix els resultats de les votacions el vot del president o la presidenta. 

Les votacions de l’òrgan col·legiat només poden ésser secretes si ho permet la regulació específica de 

l’òrgan. 

Per norma general, i per poder garantir la transparència, les votacions es faran a mà alçada. Si més de la 

meitat dels membres sol·liciten fer-ho de manera secreta, es procedirà a fer-ho d’aquesta manera. 
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Comissions. 

LEC, Article 148: EL Consell Escolar actua normalment en ple. Es podran constituir comissions específiques 

d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi hauran d’incorporar un/a mestre/a i un representant del 

sector famílies. 

D102/2010, Article 47. A l’hora d’establir comissions d’estudi i informació en el si del Consell Escolar, que es 

recolliran a les NOFC, es delimitaran els àmbits d’actuació i les funcions que se’ls encomanarà per tal que 

formulin aportacions i propostes al plenari del consell. 

Les comissions incorporaran, en tot cas, la direcció del centre o, en la seva representació, un altre òrgan 

unipersonal de direcció, un/a mestre/a i un representant del sector famílies, sense prejudici del que 

s’estableix per la Comissió econòmica. 

La Comissió Econòmica serà prescriptiva, i serà integrada pel director o directora, secretari/ària, un/a 

mestre/a i un representant del sector famílies. Aquesta supervisa la gestió econòmica del centre i formula 

d’ofici o a requeriment del Consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria. 

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

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

Actes 

Llei 30/1992, Article 26.5, 27.1 / L26/2010. Articles 20.1, 20.2, 20.3, 20.4. En l’acta s’han de fer constar els 

assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què s’ha efectuat, els punts principals de les 

deliberacions, el contingut dels acords adoptats, i si un membre ho demana, una explicació succinta del seu 

parer. Així mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o 

proposta, sempre que aporti a l’acte –o en el termini que assenyali el president- el text que es correspongui 

fidelment amb la seva intervenció, cosa que cal fer constar en l’acta o bé si se n’ha d’adjuntar una còpia. 

Els membres que discrepen de l’acord majoritari poden formular un vot particular per escrit en el termini 

de setanta-dues hores, el qual s’ha d’incorporar al text de l’acord. 

El/la secretari/ària, amb el vistiplau del/la president/a, ha de signar l’acta, que s’ha d’aprovar en la mateixa 

reunió o en la següent reunió ordinària. El secretari o la secretària pot emetre vàlidament certificats sobre 

els acords específics que s’hi hagin adoptat sens perjudici de l’aprovació ulterior de l’acta, i hi ha de fer 

constar expressament aquesta circumstància. 

Qui acrediti la titularitat d’un interès legítim podrà dirigir-se al/la secretari/ària del consell perquè li sigui 

expedida la certificació dels seus acords. 

Cal garantir que els vocals puguin accedir a les actes en format electrònic per consultar-hi el contingut dels 

acords adoptats. 

Comissió de convivència Consell Escolar 

Decret 102/2010, Article 27, 47: 7. Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una 

persona que impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 
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La Comissió de Convivència serà prescriptiva, i serà integrada per un/a mestre/a, un/a representant del 

sector famílies i el/la director/a del centre. Els dos primers s’escolliran entre els membres de cada sector. 

En les seves sessions hi podran participar altres professionals amb veu i sense vot, quan la temàtica així ho 

aconselli. Les funcions de la comissió seran col·laborar en la planificació de mesures preventives de 

convivència i en la mediació escolar, així com altres tasques relacionades amb el compliment de les normes 

de convivència del centre. 

3.2.2. CLAUSTRE DEL PROFESSORAT 

 COMPOSICIÓ 

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

control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. 

Està integrat per tot el professorat i el presideix el/la director/a. (Els professors de religió tenen la 

consideració plena de mestres del centre i tenen la possibilitat de pertànyer a tots els òrgans del centre, 

excepte els reservats a personal funcionari). 

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

del claustre 

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

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

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

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

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

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

El/la director/a podrà convocar a participar al claustre a personal docent o extern al centre en matèria 

d’informació i assessorament al professorat del claustre. En aquest cas, s’haurà d’informar prèviament fent-

ho constar en la convocatòria del professorat. Aquests assistents no tindran dret a vot en el transcurs de les 

votacions en cas que n’hi hagués. Aquests criteris també es podran aplicar als estudiants en pràctiques. 

FUNCIONS. 

Funcions bàsiques: 

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

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

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

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

unipersonals i col·legiats del centre. 

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

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

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

c) Establir directrius per la coordinació docent i l’acció tutorial. 
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d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes. 

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

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

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

centre. 

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

(Decret 102, Article 19.2) 

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

Altres funcions i consideracions referents al claustre 

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

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

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

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

Decret 102. Article 17.2.  L’aplicació d’estratègies didàctiques pròpies del centre requereix la proposta del 

claustre del professorat, i de l’aprovació del Consell Escolar (...). 

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

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

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

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

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

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

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

excepció del personal substitut, que no és elegible. 

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

secretari/ària (...) s’han de comunicar al claustre i al consell escolar, i s’han d’incorporar a les NOFC. 

FUNCIONAMENT.  

Presidència. 

LEC. Article 142.4.c.  Correspon al director o directora presidir el claustre del professorat. 

Llei 30/1992 / Llei 26/2010. Article 15. Funcions del/de la president/a:  

a. Exercir la representació de l’òrgan 

b. Ordenar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries. 

c. Fixar l’ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si escau, les peticions de la resta de membres formulades 

amb suficient antelació. 

d. Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les deliberacions i els debats. 

e. Assegurar el compliment de les lleis. 

f. Dirimir els empats amb el seu vot a l’efecte de l’adopció d’acords. 

g. Suspendre les sessions per causa justificada. 

h. Visar les actes de les reunions de l’òrgan. 
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i. Complir les altres funcions inherents al càrrec. 

Decret 102. Article 32.4.  El/la cap d’Estudis substitueix el director o la directora en cas d’absència, 

malaltia o vacant. 

Decret 155. Annex 1, article 3.  El/la director/a del centre que es presenti com a candidat/a a la direcció 

manté el seu dret a la presència, participació i vot en les reunions del claustre i del Consell on s’han 

d’escollir les persones representants en la comissió de selecció que seran presidides per/per la cap 

d’Estudis, però s’ha d’abstenir de qualsevol altra participació en el procés. 

Secretaria 

Llei 30/1992 / Llei 26/2010. Article 15. Funcions del/de la secretari/ària: 

a. Fer la convocatòria de les sessions per ordre del president  o presidenta. 

b. Estendre l’acta de la sessió. 

c. Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris. 

d. Estendre els certificats pertinents. 

e. Custodiar i arxivar les actes. 

f. Facilitar als membres de l’òrgan col·legiat la informació necessària per a l’exercici de llurs funcions. 

g. Complir les altres funcions inherents al càrrec. 

Llei 26/2010. Article 16.4. La persona que ocupa la secretaria és substituïda pel/per la vocal més jove en cas 

d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada. 

Reunions 

Llei 26/2010. Article 17.4 / Llei 30/1992. Article 16.1 El claustre del professorat es reuneix preceptivament a 

l’ inici i final de curs, i sempre que el convoqui el director o la directora del centre o ho sol·liciti com a 

mínim un terç de les persones membres. 

El claustre del professorat es reunirà preceptivament un cop per trimestre, i es procurarà fer una reunió 

ordinària mensual. 

 

Convocatòria 

Llei 26/2010. Articles 17.1 i 17.2. La convocatòria de la sessió, amb l’ordre del dia corresponent, s’ha de 

notificar als membres amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas d’urgència apreciada 

pel president o presidenta, que s’ha de fer constar a la convocatòria. 

La convocatòria de la sessió s’ha de fer preferentment per mitjans electrònics i ha d’anar acompanyada de 

la documentació adjunta necessària per la deliberació i l’adopció d’acords, sense perjudici que aquesta 

documentació estigui disponible en un lloc web, del qual s’ha de garantir l’accessibilitat i la seguretat. 

Constitució de l’òrgan col·legiat. 

Llei 26/2010. Articles 17.4, 17.3 i 17.6 / Llei 30/1992. Article 26.1. Per a la constitució vàlida de l’òrgan en 

primera convocatòria, als efectes de la realització de sessions i deliberacions i de la presa d’acords, cal la 
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presència dels titulars de la presidència i de la secretaria, o si escau de qui els substitueixin, i la de la meitat, 

com a mínim, dels seus membres. 

Malgrat que no s’hagin complert els requisits de la convocatòria, als efectes de la realització de sessions i 

deliberacions i de la presa d’acords, cal la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria, o si 

escau, de qui els substitueixin, i la de la meitat, com a mínim, dels seus membres. 

En segona convocatòria el quòrum s’assoleix amb l’assistència d’una tercera part dels membres, amb un 

mínim de tres. 

Desenvolupament de les sessions i deliberacions 

Llei 26/2010. Articles 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6 / Llei 30/1992. Article 26.3. Només poden ésser 

tractats (objecte de deliberació o acord) els assumptes que figuren en l’ordre del dia, llevat que hi siguin 

presents tots els membres de l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable 

de la majoria absoluta. 

Les sessions poden ser presencials, a distància o mixtes per acord dels seus membres. El president o 

presidenta ha d’assegurar el dispositiu físic, operatiu o tecnològic necessari per a la celebració efectiva de la 

sessió. 

Amb independència dels mitjans utilitzats, s’ha de garantir el dret dels seus membres a participar en les 

sessions, i també la possibilitat de defensar i de contrastar llurs posicions respectives, la formació de la 

voluntat col·legiada i el manteniment del quòrum de constitució. 

A tots els efectes, el lloc de les sessions desenvolupades a distància és la seu de l’òrgan. Les sessions a 

distància poden ésser en temps real o amb intervencions successives en un fòrum virtual dins dels límits 

temporals marcats pel president o la presidenta. 

Abans del començament de la sessió, o excepcionalment durant el transcurs d’aquesta, els membres 

d’aquest òrgan col·legiat poden presentar esmenes, addicions o propostes alternatives, que han d’ésser 

debatudes i votades en la sessió. 

Sense perjudici de les facultats del president o presidenta per a ordenar el debat, en les deliberacions 

prèvies a la votació hi pot haver torns a favor i en contra. 

Adopció d’acords i règim de votacions 

Llei 26/2010. Articles 19.1, 19.3. / Llei 30/1992. Articles 26.4, 27.4. Els acords seran adoptats per majoria de 

vots. 

Els membres dels òrgans col·legiats que fan constar en acta llur vot contrari o llur abstenció amb relació a 

un acord adoptat resten exempts de la responsabilitat que se’n pugui derivar. 

En cas d’empat dirimeix els resultats de les votacions en el vot del president o de la presidenta. 

Les votacions de l’òrgan col·legiat només poden ésser secretes si ho permet la regulació específica de 

l’òrgan. 
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Per norma general, i per poder garantir la transparència, les votacions es faran a mà alçada. Si més de la 

meitat dels membres sol·liciten fer-ho de manera secreta, es procedirà a fer-ho d’aquesta manera. 

 

Comissions en el si del claustre 

Com a mecanisme per agilitzar i afavorir el treball en es podran crear diverses comissions de treball. La 

funció d’aquestes serà diversa, estant bàsicament encaminades a organitzar activitats generals del centre, 

elaborar materials didàctics, formar el professorat, preparar la participació del centre en programes 

escolars, etc. 

Tots els mestres del claustre podran formar part de les comissions voluntàriament, així com altres 

professionals del centre si es creu convenient. Tanmateix es procurarà que tots els membres del claustre 

vagin alternant-se per formar-ne part d’alguna. 

L’equip directiu del centre vetllarà per dinamitzar la composició de les comissions, procurant que hi hagi 

representants de diferents especialitats d’entre el professorat. 

Les comissions es composaran en reunió del claustre, per consens dels assistents. D’entre tots els membres 

de la comissió es nomenarà un/a coordinador/a, que convocarà les reunions pertinents i prendrà acta del 

transcurs d’aquestes. Les actes es desaran adjuntes amb les del claustre. 

Les funcions de la comissió es determinaran en la reunió del claustre en que es composi, i el resultat de les 

reunions pròpies d’aquesta –ja sigui en forma de proposta educativa, material didàctic, organització d’acte, 

document, etc.- es farà arribar a tot el claustre en reunió ordinària de l’òrgan. 

Hi podran haver diverses comissions simultànies, la durada de les quals serà la que el claustre determini, 

podent  arribar a ser de més d’un curs escolar. En aquest cas, en l’inici del nou curs es revisaran les 

funcions d’aquesta, i s’obrirà la possibilitat de canviar-ne la composició. 

Si per motius d’urgència fos necessari compartir les propostes de la comissió a tot el claustre, es podrà fer 

en una reunió organitzativa urgent que convocarà l’equip directiu, a proposta del/la coordinador/a de la 

comissió. 

Actes de les sessions 

Llei 30/1992. Article 26.5, 27.1, 27.2, 27.3. / Llei 26/2010. Article 20.1, 20.2, 20.3, 20.4. En l’acta s’han de fer 

constar els assistents, l’ordre de la reunió, el lloc i el temps en què s’ha efectuat, els punts principals de les 

deliberacions, el contingut dels acords adoptats, el sentit dels vots i, si un membre ho demana, una 

explicació succinta del seu parer. 

En l’acta figurarà, a sol·licitud dels respectius membres de l’òrgan, el vot contrari a l’acord adoptat, la seva 

abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del vot favorable. Així mateix, qualsevol membre té dret 

a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti en l’acte, o en el 

termini que assenyali el president, el text que correspongui fidelment amb la seva intervenció, fent-se 

constar així en l’acta o ajuntant-ne còpia. 
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Els membres que discrepin de l’acord majoritari podran formular vot particular per escrit en el termini de 

setanta-dues hores, el qual s’ha d’incorporar al text de l’acord. 

El secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, ha de signar l’acta, que s’ha d’aprovar 

en la mateixa reunió o en la següent ordinària. El secretari o la secretària pot emetre vàlidament certificats 

sobre els acords específics que s’hi hagin adoptat sens perjudici de l’aprovació ulterior de l’acta, i hi ha de 

fer constar expressament aquesta circumstància. 

Qui acrediti la titularitat d’un interès legítim pot dirigir-se al secretari perquè li sigui expedida una 

certificació dels acords de l’òrgan. 

Cal garantir que els vocals puguin accedir a les actes en format electrònic per a consultar-hi el contingut 

dels acords adoptats. 

3.3. EQUIP DIRECTIU. 

Marc general. Equip directiu. LEC. Article 147.4.  

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

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

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

de l’autonomia organitzativa del centre. 

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

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

6.a i 7.e de l’article 142. 

5. Els centres públics, en exercici de llur autonomia, poden constituir un consell de direcció, integrat per membres del 

claustre del professorat d’ entre els que tenen assignades o delegades tasques de direcció o de coordinació. 

6. Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l’equip directiu i del consell de direcció. 

També li correspon l’assignació o la delegació de funcions a altres membres del claustre, i la revocació d’aquestes 

funcions. 

7. El director o directora respon del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels objectius del projecte 

educatiu, d’acord amb el projecte de direcció, i ret comptes davant el consell escolar i l’Administració educativa. 

L’Administració educativa avalua l’acció directiva i el funcionament del centre. 

Òrgan executiu del centre 

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre i les persones membres han de treballar 

coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones membres de l’equip directiu la 

gestió del projecte de direcció. 

 

Composició i presidència 

L’equip directiu del centre està format pel director o per la directora, que el presideix, el/la cap d’estudis, 

el/la secretari/ària i els òrgans unipersonals de direcció addicionals (si s’escau). 

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

 

Funcions 

Corresponen a l’equip directiu les funcions següents: 
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- Assessorar el/la director/a en matèries de la seva competència. 

- Gestionar el projecte de direcció del centre. 

- Formular propostes per a la millora del funcionament general del centre. 

- Coordinar les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació del centre. 

- Elaborar la programació anual i la memòria anual del centre. 

- Redactar els documents propis de gestió del centre. 

Retiment de comptes 

Les persones membres de l’equip directiu, com a responsables de la gestió del projecte de direcció, han de 

retre comptes dels resultats de la gestió del personal destinat al centre i han de preparar propostes per 

millorar aquesta gestió, amb mesures que adeqüin l’estructura de la plantilla i de l’organització pròpia del 

centre a l’assoliment dels objectius fixats al projecte educatiu. 

3.4.  ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ. 

Els òrgans unipersonals de coordinació es reconeixen des del Departament  en funció del nombre de 

mestres del centre. En el nostre centre podrà variar la plantilla cada curs, cosa que pot condicionar el no 

reconeixement d’alguna coordinació. No obstant, aquestes coordinacions es podran continuar duent a 

terme per part de les persones que designi la direcció si l’equip directiu ho creu convenient, havent escoltat 

el claustre i tenint l’acord amb els/les coordinadors/es corresponents. 

3.4.1 CÀRRECS 

Els càrrecs dels que disposa el nostre centre són: 

a) Coordinador/a d’Educació Infantil (vegeu Títol 4) 

b) Coordinador/a d’Educació Primària (vegeu Títol 4) 

c) Coordinador/a de Prevenció de Riscos Laborals 

d) Coordinador/a de Tecnologies de l’Aprenentatge  i la Comunicació (TAC) 

e) Coordinador/a de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (LIC) 

f) Coordinador/a del Projecte Escola Verda (no reconegut pel Departament) 

3.4.2 FUNCIONS. 

FUNCIONS DEL/DE LA COORDINADOR/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

a) Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com la promoció del foment de l’interès i la 

cooperació dels/de les treballadors/es en l’acció preventiva. 

b) Col·laborar amb la direcció en l’elaboració del Pla d’Emergència, així com en la implantació de mesures de 

seguretat, planificació, i realització dels simulacres. 

c) Ressenyar aquelles situacions o instal·lacions del centre que puguin resultar un perill per la seguretat i/o la salut, 

i informar-ne l’equip directiu del centre. 

d) Revisar periòdicament la senyalització d’emergència, els equips d’extinció d’incendis i les farmacioles del centre, 

vetllant per a que estiguin completes i en ordre. 

e) Revisar anualment el Pla d’Emergència, per garantir-ne la seva validesa davant els possibles canvis estructurals o 

personals que hagi pogut tenir el centre. 
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f) Promoure entre el claustre aquelles activitats (d’informació, formació, ordre, neteja...) que es creguin 

necessàries per garantir la seguretat dels treballadors i alumnes del centre. 

g) Notificar als SSTT els accidents que es puguin donar, i col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció dels 

SSTT en l’avaluació i control dels riscos del centre. 

FUNCIONS DEL/DE LA COORDINADOR/A TAC 

a) Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar els mestres per a la seva implantació, així 

com orientar-los sobre la formació en TAC d’acord amb el suport dels serveis educatius de la zona. 

b) Difondre i informar el claustre de les activitats de formació referents a l’ús de les TIC que puguin esdevenir 

d’interès per al professorat. 

c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre, en coordinació 

amb els serveis de manteniment preventiu i assistència tècnica. 

d) Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimització dels recursos TIC del centre. 

e) Assessorar l’equip directiu, els mestres i el personal d’administració en l’ús de les aplicacions de gestió 

acadèmica i economicoadministratives. 

f) Elaborar i revisar periòdicament el pla TAC del centre, mitjançant el treball en equip del professorat del centre. 

g) Dinamitzar l’aplicació del pla TAC del centre, fent partícips tots els sectors de la comunitat educativa. 

 FUNCIONS DEL/DE LA COORDINADOR/A LIC 

a) Sensibilitzar, fomentar i consolidar l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana dins d’un projecte 

lingüístic de centre basat en el plurilingüisme. 

b) Donar suport a les accions d’impuls per a un projecte plurilingüe i de diàleg intercultural. 

c) Actualitzar, pel que fa a l’ús de la llengua, la cohesió social i l’educació intercultural, els documents d’organització 

del centre: PEC, NOFC, PCC i Pla d’Acollida, PGA, MGA... 

d) Gestionar l’acollida i la integració de l’alumnat nouvingut, potenciant mesures per afavorir l’escolarització òptima 

i equilibrada i promocionant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural i la convivència. 

e) Coordinar-se i col·laborar amb els altres centres educatius de la zona i amb els serveis educatius que hi 

intervenen, així com els coordinadors de llengua, interculturalitat i cohesió social d’altres centres de la zona. 

f) Col·laborar en les actuacions del centre que comporten la participació real de l’alumnat. 

g) Col·laborar en la presa de decisions, en l’establiment de pautes per a l’elaboració dels Plans Individuals i en 

l’organització i optimització dels recursos dins de la CAD. 

h) Articular el projecte educatiu de centre amb un projecte comú d’entorn. 

i) Fomentar la participació dels membres de la comunitat escolar en els processos de diagnosi de necessitats i de 

presa de decisions del Pla Educatiu d’Entorn, fomentant el treball en xarxa amb el teixit associatiu i corporatiu de 

la localitat. 

j) Facilitar l’obertura del centre i els espais i recursos necessaris per al desenvolupament d’activitats lligades al 

treball d’entorn, propiciant la participació de tot l’alumnat, amb una cura especial per a l’alumnat amb més 

necessitats. 

FUNCIONS DEL/DE LA COORDINADOR/A DEL PROJECTE ESCOLA VERDA 

a) Sensibilitzar els alumnes i el professorat de la importància de l’educació ambiental, del foment dels valors 

democràtics, i de l’activitat sostenible en l’entorn proper. 

b) Recollir i difondre aquelles dinàmiques que serveixin per avançar en la línia del Projecte en el Pla d’acció anual, 

que s’emmarcarà en la PGA del centre 

c) Fomentar la participació dels membres de la comunitat educativa ens els processos de detecció de mancances i de 

presa de decisions en el si del Projecte. 



 

NOFC del centre 

 

-Pàgina 27 - 

 

d) Constituir el comitè mediambiental com a òrgan de treball del Projecte Escola Verda del centre. 

e) Dinamitzar les activitats relacionades amb el Projecte entre el professorat i l’alumnat, creant grups de treball, o 

comissions. 

f) Elaborar, difondre i revisar periòdicament el Pla de Cohesió Ambiental del centre. 

g) Recollir els resultats dels objectius dels Plans d’Acció Anuals del Projecte, i fer-ne l’anàlisi pertinent. 

h) Dur a terme aquelles tasques de gestió del projecte, tals com inscripcions a activitats, renovació de distintius, etc. 

3.4.3 HORARI LECTIU DELS/DE LES COORDINADORS/ES 

Els/les diferents coordinadors/es disposaran de la reducció de la càrrega lectiva que estipuli l’equip directiu 

cada curs escolar. 

Aquestes hores es restaran del total d’hores dedicades a la gestió de les que disposa l’equip directiu (25h 

en centres de 10 mestres o més), i s’atorgaran en funció de la complexitat de les tasques a realitzar pel/per 

la coordinador/a durant aquell curs que s’incloguin en el PdD i/o en la PGA. 

3.4.4 NOMENAMENT I REVOCAMENT DELS ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ. 

Article 41 Decret 102. El nomenament dels òrgans unipersonals de coordinació s’ha d’estendre com a 

mínim per a un curs acadèmic, i com a màxim, pel període de mandat del/de la director/a 

La direcció del centre pot revocar el nomenament d’un òrgan unipersonal de coordinació abans que finalitzi 

el termini pel qual va nomenar-se, tant si ho sol·licita la persona interessada com per decisió pròpia 

expressament motivada i amb audiència de la persona interessada. 

El/la director/a nomena els òrgans unipersonals de coordinació havent escoltat el claustre en relació amb 

els criteris d’aplicació, i informa el consell escolar i el claustre dels nomenament i les destitucions 

corresponents. 

A partir de l’inici del tercer mes de baixa o d’absència temporal de la persona titular d’un òrgan unipersonal 

de coordinació, la persona funcionària docent a la qual hagin estat assignades temporalment les seves 

funcions té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona 

titular de l’òrgan. 

Els encàrrecs de funcions de la direcció del centre en qualsevol òrgan unipersonal de coordinació tenen 

també caràcter intern al centre, es formalitzen en resolució de la direcció, i no suposen canvi de l’òrgan 

titular de la competència. Les delegacions i els encàrrecs de funcions es poden revocar per la direcció en 

qualsevol moment, amb les mateixes formalitats que preveuen els apartats anteriors. 
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4.ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

Marc legal: Article 97 LEC, Àmbit de l’autonomia pedagògica 

4.1 CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PE PER ORIENTAR L’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA. 

Segons l’apartat 3 del Projecte Educatiu del Centre, l’organització pedagògica del centre es bastirà sobre els 

següents tipus de recursos humans: 

- Càrrecs unipersonals de coordinació 

- Mestres tutors/es 

- Mestres especialistes 

- Comissions (atenció a la diversitat) 

- Associacions (AMPA) 

- Grups de treball 

4.2  ORGANITZACIÓ DE L'ALUMNAT. 

L’alumnat s’organitza en grups- classe, la responsabilitat del qual és del/de la tutor/a. En funció del nombre 

d’alumnes inscrits a cada nivell i segons els criteris establerts cada curs pel Departament, un mateix grup-

classe podrà atendre un o dos nivells per aula. La direcció del centre vetllarà, a l’inici de cada curs escolar, 

de distribuir els recursos d’atenció a la diversitat en funció de les característiques de cada grup- classe. 

4.3. ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT. 

4.3.1. EQUIPS DOCENTS I DE CICLE.  

4.3.1.1. CRITERIS ADJUDICACIÓ PROFESSORAT ALS GRUPS- CLASSE, TUTORIES I ÀREES 

L’assignació de les tutories és competència de l’equip directiu del centre, que durà a terme seguint els 

diferents criteris específics per cada etapa educativa. Aquest nomenament té una durada d’un curs 

acadèmic. 

 

En l’etapa Infantil, s’afavorirà que cada grup d’alumnes tinguin dos anys consecutius el/la mateix/a tutor/a, 

per donar continuïtat a projectes d’aula i de tutoria. Per norma general, es farà rotació del professorat 

entre els tres nivells de l’etapa per atendre aquests criteris, tot i que es tindrà en compte el consens del 

professorat de l’etapa per aquesta distribució.  

 

En l’etapa Primària es tendirà a l’organització cíclica, afavorint la continuïtat del/de la tutor/a en un mateix 

grup durant dos cursos seguits. Per assignar cada tutor/a la tutoria d’un curs o cicle determinat, l’equip 

directiu tindrà en compte les preferències personals del/de la tutor/a. 

 

En termes generals, s’intentarà evitar la permanència d’un/a mateix/a tutor/a durant més de dos cursos 

acadèmics amb el mateix grup- classe, per  afavorir les relacions diferents entre la comunitat educativa. 

 

Pel que fa a l’assignació de mestres a les diferents àrees d’aprenentatge, es tindrà en compte la formació 

específica i el perfil docent de cada mestra/e, el nivell del qual és tutor/a, i les preferències personals 

del/de la mestre/a. L’equip directiu vetllarà perquè el nombre de mestres que facin classe a cada nivell no 
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sigui excessiu, i procurarà que les àrees instrumentals les facin els/les tutors/es en la mesura que sigui 

possible. 

 

En cas d’existir la figura del/de la cotutor/a en un grup determinat per atendre característiques especials de 

l’alumnat i/o del curs acadèmic, el tutor principal seguirà essent el responsable de les tasques pròpies de la 

tutoria, podent-ne delegar algunes amb el consens del/de la cotutor/a i el vist- i- plau de la direcció. 

 

Mecanismes interns de coordinació de mestres 

Cada mestre/a del centre estarà assignat a una coordinació d’etapa (Infantil o Primària). A banda, quan hi 

hagi dos o més mestres assignats a un mateix cicle de Primària, s’afavorirà la coordinació entre aquests 

amb la finalitat de coordinar la línia pedagògica dels nivells del cicle. Les tasques que hauran de fer són: 

- Programació conjunta de les àrees impartides pels/les tutors/es. 

- Elaboració conjunta de materials comuns. 

- Ajustament de calendaris d’aplicació de projectes i unitats didàctiques. 

- Preparació de sortides o altres activitats educatives no ordinàries. 

Aquesta coordinació intercíclica serà responsabilitat conjunta de tots/es els/les mestres assignats al cicle. 

MESTRES ESPECIALISTES 

Els mestres especialistes seran aquells que, a banda de dur una tutoria si és el cas, impartiran les sessions 

d’aquelles àrees que requereixin alguna formació específica. Aquestes seran Educació Física, Llengua 

anglesa, Educació artística (plàstica i/o musical), i Educació Especial. 

 

Encara que es pugui donar el cas que un sol mestre especialista no imparteixi totes les sessions de l’àrea en 

els diferents grups del centre, aquell/a mestre/a que tingui l’especialitat pertinent –o la formació i/o 

experiència necessària- per fer l’àrea serà la persona coordinadora de l’àrea. Com a tal, les seves funcions 

seran: 

- Vetllar per la coherència de les programacions didàctiques durant tots els nivells de l’escolarització 

- Proposar activitats i/o materials per dur-les a terme, i revisar anualment els llistats de material dels alumnes. 

- Supervisar la compra o reposició dels materials específics, i vetllar pel seu estat d’ús. 

- Fer les propostes pertinents referents a l’àrea al claustre i/o l’equip directiu. 

4.3.2 COORDINACIONS D’ETAPA 

El càrrec de coordinador/a d’aquestes etapes tindrà una reducció d’hores lectives, tal com s’estableix en el 

punt 3.4.3 del present document. Tots els mestres del centre estaran adscrits a una de les dues 

coordinacions, en cas de ser tutor/a de l’etapa que pertoqui, i en cas d’altres mestres no tutors/es, a la que 

la direcció assigni.  

ETAPA INFANTIL 
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Tots/es els/les mestres tutors del Cicle Infantil estaran adscrits a aquesta coordinació, i per norma general 

hauran d’assistir a les reunions d’aquesta coordinació excepte en aquelles situacions excepcionals en que 

per motius d’organització de centre assisteixin a una altra coordinació.  

 

Funcions del/de la coordinador/a d’Educació Infantil 

a) Coordinar l’acció educativa duta a terme per l’equip docent del cicle. 

b) Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de l’etapa 

c) Dinamitzar els/les membres de la coordinació en aquelles tasques  que es corresponguin amb el compliment 

del PEC, del PdD i dels acords del claustre. 

d) Convocar les reunions de coordinació, estenent l’acta dels punts de l’ordre del dia i vetllant per l’aprovació de les 

actes prèvies. 

e) Coordinar la preparació d’activitats comunes de l’etapa (colònies, sortides, projectes, proves diagnòstiques, etc.) 

amb el suport de l’equip directiu. 

f) Fer l’anàlisi dels resultats de les diferents proves diagnòstiques i fer-ne el traspàs a l’equip directiu i als altres 

membres de la coordinació. 

g) Comunicar a l’equip directiu i/o al claustre del centre aquelles decisions preses en el si de la coordinació que 

afectin l’organització o la coordinació general del centre. 

h) Vetllar per a que es faci efectiu el traspàs de dades entre les tutores i amb les Llar d’Infants d’origen dels 

alumnes. 

i) Aquelles altres referents a l’etapa que li pugui delegar la direcció, per donar resposta a noves necessitats del 

centre o a situacions temporals. 

ETAPA PRIMÀRIA 

Tots/es els/les mestres tutors del Cicle de Primària estaran adscrits a aquesta coordinació, i per norma 

general hauran d’assistir a les reunions d’aquesta coordinació excepte en aquelles situacions excepcionals 

en que per motius d’organització de centre assisteixin a una altra coordinació.  

 

Funcions del/de la coordinador/a d’Educació Primària 

a) Coordinar l’acció educativa duta a terme per l’equip docent de l’etapa. 

b) Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de l’etapa 

c) Dinamitzar els/les membres de la coordinació en aquelles tasques  que es corresponguin amb el compliment 

del PEC, del PdD i dels acords del claustre. 

d) Convocar les reunions de coordinació, estenent l’acta dels punts de l’ordre del dia i vetllant per l’aprovació de les 

actes prèvies. 

e) Coordinar la preparació d’activitats comunes de l’etapa (colònies, sortides, projectes, proves diagnòstiques, etc.) 

amb el suport de l’equip de direcció. 

f) Fer l’anàlisi dels resultats de les diferents proves diagnòstiques i fer-ne el traspàs a l’equip directiu i als altres 

membres de la coordinació. 

g) Comunicar a l’equip directiu i/o al claustre del centre aquelles decisions preses en el si de la coordinació que 

afectin l’organització o la coordinació general del centre. 

h) Vetllar per a que es faci efectiu el traspàs de dades entre les tutores i amb els Instituts adscrits. 

i) Aquelles altres referents a l’etapa que li pugui delegar la direcció, per donar resposta a noves necessitats del 

centre o a situacions temporals. 
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4.3.3 JUNTES D’AVALUACIÓ 

Les juntes d'avaluació són formades per tots els mestres que atenen alguna àrea en el nivell, i són 

presidides pel/per la cap d’estudis o la persona en la que es delegui.  Les funcions de les juntes d'avaluació 

són:  

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

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

c. Proposar la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació que convinguin per a les activitats 

educatives de cada etapa. 

d. Realitzar una valoració final per àrees i global, del progrés de cada un dels alumnes en finalitzar el cicle.  

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

completament els objectius del curs. Per a prendre aquestes decisions, es tindran en compte els criteris 

recollits en el document “criteris de retenció en un nivell escolar” (documents d’avaluació)  

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

aquells alumnes que hagin passat als següents havent assolit de forma incompleta els objectius del cicle 

anterior.  

Les juntes d’avaluació es reuniran com a mínim un cop al trimestre. El/La Cap d’Estudis o la persona en qui 

es delegui actuarà de secretari/a de les sessions i n'aixecarà acta.  

Serà responsabilitat del/de cada tutor/a aportar la documentació necessària per poder avaluar cada 

alumne, prèviament recollida de tot el professorat que atengui el curs. En les actes de les sessions 

trimestrals s'haurà d'explicitar, almenys, la relació d'alumnes que presenten dificultats i les mesures de 

reforç i adequació preses, així com les modificacions en la programació i estratègies d'intervenció 

proposades pels mestres. En la sessió següent s'haurà de fer el seguiment del grau de compliment dels 

acords presos.  

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

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

Igualment, i per als alumnes que passen de cicle sense haver-ne assolit tots els objectius, s'hauran de fer 

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

4.3.4. RELACIÓ AMB ALTRES CENTRES EDUCATIUS 

LLARS D’INFANTS 

La coordinació amb la Llar d’Infants Municipal es durà a terme principalment en dues línies de 

col·laboració: 

- El traspàs de dades dels alumnes, es durà a terme a l’inici de cada curs escolar per part del/de la mestre/a 

tutor/a de P3 amb el/la mestre/a de P2 de la Llar d’Infants. En aquesta reunió, es tractaran les característiques 
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generals del grup- classe, així com les específiques de cada alumne. S’haurà d’omplir l’acta corresponent a aquest 

canvi de tutoria. 

En el cas d’alumnes que comencin a P3 al nostre centre, però que no provinguin de la Llar d’Infants, el/la tutor/a 

s’hi posarà en contacte abans de l’inici del curs escolar o durant les primeres setmanes per fer l’intercanvi 

d’informació. 

- Aquelles activitats que el centre organitzi amb col·laboració de la Llar d’Infants, o bé de forma conjunta, es 

coordinaran des de la Direcció del centre, o bé des de la Coordinació d’Etapa Infantil si així es determina. 

 INSTITUTS DE BALAGUER 

La comunicació amb l’Institut Almatà de Balaguer -o d’altres centres si es dóna el cas- tindrà lloc mitjançant 

les reunions que es concertin de part de qualsevol dels dos centres, ja sigui a finals del curs o a principis 

d’aquest. La persona que coordini aquesta comunicació serà la que la direcció del centre designi 

(preferiblement el/la tutor/a de 6è de Primària del curs acadèmic que finalitzi). Aquesta persona 

coordinadora serà la responsable de concertar les reunions amb la direcció de l’Institut, prendre’n acta, i 

fer el traspàs de la documentació de cada alumne que correspongui. En aquestes reunions s’omplirà el 

model d’acta de traspàs de tutories, per deixar constància de la informació transmesa.  

4.4. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.  

4.4.1. ESTRATÈGIES I CRITERIS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT 

Per donar resposta a les necessitats educatives de tot l’alumnat, es disposa de diversos recursos, que 

s’aplicaran segons els criteris establerts. L’adjudicació d’aquests recursos podrà variar durant el curs, 

augmentant o disminuint a proposta de la Junta d’Avaluació i/o la Comissió d’Atenció a la Diversitat. 

 

Desdoblaments. Per norma general, es procurarà desdoblar les hores de llengua catalana i matemàtiques 

d’aquells grups que incloguin més d’un nivell educatiu. Si la disponibilitat d’hores de personal docent ho 

permet, l’equip directiu podrà optar per desdoblar també altres àrees, preferentment instrumentals. En el 

cas de grups nombrosos, també és una eina que permetrà atendre als alumnes d’una forma més 

individualitzada. 

 

Atencions individualitzades / Educació Especial. Es podran assignar hores d’atenció individualitzada a 

aquells alumnes que presentin alguna mancança determinada, i que per motius metodològics, sigui 

preferible treballar-la en grup reduït o bé individualment. Es treballaran preferentment destreses bàsiques 

com la lectura, l’escriptura o el càlcul, o aspectes d’organització personal i habilitats socials. 

 

AEE. L’assignació d’hores d’Auxiliars d’Educació Especial ve determinada del Departament per a un(s) 

alumne(s) concret(s). La distribució d’aquestes hores dins l’horari habitual del grup-classe dependrà del/ de 

la tutor/a i la Comissió d’Atenció a la Diversitat. 

 

SEP.  El Suport Escolar Personalitzat (SEP) és un suport a l’aula per atendre les característiques pròpies de 

l’aprenentatge de tots i cadascun dels alumnes, ja sigui mitjançant el reforç o bé l’ampliació. És present en 

dues modalitats: 
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- Dins l’horari lectiu. Un segon mestre atén els alumnes individualment sense sortir de l’aula, en la mateixa àrea 

que els alumnes estiguin fent en aquell moment. El mestre que dugui a terme aquest SEP treballarà sota les 

indicacions del mestre titular de l’àrea, qui serà el responsable de programar la sessió i preparar els materials 

necessaris. Per assignar mòduls als diferents grups, es prioritzarà els grups d’alumnes més nombrosos, els 

d’alumnes més joves, i aquells cursos més sensibles a l’hora de treballar destreses bàsiques  com és la 

lectoescriptura. 

- Fora de l’horari lectiu. Segons com s’estableixi en l’horari del centre, hi podrà haver mòduls de SEP fora de 

l’horari lectiu. Els atendrà preferentment el/la tutor/a de cada grup, i s’atendran grups que no haurien d’excedir 

els 8 alumnes. En el cas de l’ Etapa Infantil, es procurarà fer aquestes activitats dins l’horari lectiu. En aquestes 

sessions es duran a terme activitats de reforç i/o ampliació, i la programació d’aquestes sessions així com la 

preparació dels materials serà responsabilitat del/de la mestre/a que atengui aquests mòduls horaris. En cas de 

no ser la mateixa persona, el/la tutor/a farà el seguiment de les tasques fetes, i farà les propostes pertinents per 

treballar amb els alumnes durant aquests mòduls. La composició dels grups de SEP serà responsabilitat del/de la 

tutor/a, que haurà de seguir els criteris definits pel claustre, la direcció i/o la Comissió d’Atenció a la Diversitat. 

Cada trimestre es revisarà la composició dels grups de SEP en claustre o en Junta d’Avaluació. Les famílies hauran 

d’estar assabentades de les sessions de SEP fora de l’horari lectiu a les que assistiran els alumnes. 

Adaptacions d’activitats, objectius i/o continguts. Aquells alumnes que presentin alguna dificultat o altes 

capacitats en alguna àrea o activitat definida, per les qüestions que sigui (característiques personals, 

dificultats en l’aprenentatge, malaltia o lesió...) podran tenir una adaptació per aquelles activitats que els 

presentin especial dificultat o facilitat per aquests motius. En cas que així es faci, el/la mestre/a 

responsable de l’àrea serà qui hagi de fer aquesta modificació, n’informarà el/la tutor/a, i si aquest/a ho 

creu convenient, es farà constar per escrit en l’informe d’avaluació de l’alumne. 

 

Plans Individualitzats. Els alumnes d’Educació Primària que presentin greus endarreriments o altes 

capacitats en l’aprenentatge, i que siguin considerats per l’EAP del centre, disposaran d’un Pla 

Individualitzat (PI) que recollirà els objectius i les modificacions pertinents en l’àrea o àrees que sigui 

necessari. La redacció del document serà responsabilitat del/la tutor/a i serà supervisat per/per la mestre/a 

d’Educació Especial del centre, i es farà seguint el model establert. Aquest document haurà d’estar aprovat 

no més tard d’un mes després de l’inici del curs acadèmic, o bé d’haver rebut el diagnòstic de l’alumne i/o 

la documentació necessària per fer-lo. La Comissió d’Atenció a la Diversitat i el personal de l’EAP donarà 

suport en la seva redacció i validarà el document, que posteriorment haurà de ser acceptat i signat per la 

família. En els informes d’avaluació de l’alumne es farà constar en les àrees pertinents una observació 

indicant que els objectius estan recollits en un PI. 

4.4.2. COMISSIÓ D’ATENCIÓ DIVERSITAT 

El centre disposarà d’una Comissió d’Atenció a la Diversitat. Aquesta estarà composada per el/la 

coordinador/a que la direcció determini (preferiblement el/la Cap d’Estudis), la persona de referència en 

Educació Especial del centre, el/la coordinador/a LIC, el responsable de l’EAP al centre i els/les 

coordinadors/es d’Educació Infantil i Educació Primària. A aquesta comissió permanent, s’hi afegiran altres 

mestres del claustre que el/la coordinador/a convoqui, i altres persones que siguin requerides en matèria 

d’assessorament o de suport (personal de l’EAP, del CREDA, AEE, altres professionals externs). 

La Comissió es reunirà preceptivament a l’inici de cada trimestre i a l’acabament del curs. 
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Les funcions de la Comissió d’Atenció a la Diversitat són les següents: 

- Aprovació i seguiment del Pla d’Acció de l’EAP i/o del CREDA. 

- Elaboració dels criteris d’adjudicació de reforços, SEP o desdoblaments als alumnes o grups. 

- Revisió i proposta de l’assignació de recursos de suport als alumnes (SEP, atenció individualitzada...) 

- Assessorament al professorat en matèria d’elaboració i aplicació dels Plans Individualitzats del centre.  

- Aprovació i seguiment dels Plans Individualitzats de cada curs, tenint en compte les modificacions trimestrals si 

s’escau. 

- Fer propostes i gestionar les beques de reeducació del MEC 

- Aquelles altres funcions relatives a l’Atenció a la Diversitat que la direcció del centre li assigni. 

El/la coordinador/a de la Comissió d’Atenció a la Diversitat serà l’encarregat/da de: 

- Convocar tots els assistents a les reunions i conduir-ne el transcurs. 

- Prendre acta de les reunions. 

- Fer el seguiment dels acords presos en les reunions, i fer les accions necessàries perquè es duguin a terme. 

- Recollir aquells suggeriments o comentaris de la resta del claustre i fer-los extensius a la comissió. 

El/la mestre/a d’Educació Especial s’encarregarà de: 

- Fer d’enllaç entre el centre i els professionals de l’EAP i el CREDA. 

- Elaborar amb el/la tutor/a o especialista  els Plans Individualitzats dels/les alumnes que ho requereixin 

- Recollir les demandes d’atenció de l’EAP 

4.4.3. TRACTAMENT ALUMNAT TRASTORNS APRENENTATGE O COMUNICACIÓ 

Aquells alumnes que tinguin un informe al·legant algun trastorn de l’aprenentatge o de la comunicació 

seran prioritzats a l’hora d’assignar els recursos d’Atenció a la Diversitat. La direcció vetllarà perquè la 

persona de referència en Educació Especial del centre pugui atendre sessions periòdiques amb aquests 

alumnes per observar el seu aprenentatge, i poder fer les consideracions oportunes al/a la tutor/a i 

modificar el Pla Individualitzat si és el cas. 

4.4.4. ATENCIÓ ALUMNES ALTES CAPACITATS 

Els alumnes que mostrin un alt grau de desenvolupament d’alguna de les seves intel·ligències, seran 

objecte d’especial seguiment per la Comissió d’Atenció a la Diversitat, ja tinguin o no Pla Individualitzat. La 

direcció vetllarà perquè la persona de referència en Educació Especial del centre pugui atendre sessions 

esporàdiques amb aquests alumnes per observar el seu aprenentatge, i poder fer les consideracions 

oportunes al/a la tutor/a i modificar el Pla Individualitzat si és el cas. A proposta de la Comissió d’Atenció a 

la Diversitat, i el vistiplau de l’EAP i de la inspecció, es podrà proposar avançar aquests alumnes en alguna o 

en diverses àrees d’aprenentatge canviant-lo de grup i amb el vistiplau de la família. En aquests casos 

s’haurà de valorar la repercussió social que pot tenir en l’alumne. En cas que es cregui convenient, es 

valorarà l’avançament de l’alumne/a en un curs sencer, depenent de la normativa vigent. 
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4.5. ACTUACIÓ EDUCATIVA GLOBALITZADA SOBRE L'ALUMNAT. 

Qualsevol mestre de l’escola té la responsabilitat de portar a terme els acords presos en claustre davant de 

tots els alumnes del centre. Tot el professorat que imparteix docència en un grup-classe ha d’adaptar-se als 

acords del cicle pel que fa a actuacions, prioritats i maneres de fer per tal de donar coherència al procés 

educatiu, tenint en compte les particularitats del grup. 

Serà responsabilitat del/de la tutor/a fer els actes de comunicació necessaris per a que aquelles 

informacions relatives a l’alumnat arribi a tot el professorat que sigui necessari. El/la tutor/a haurà de 

definir les estratègies que s’utilitzaran amb el grup i tot el professorat s’hi haurà d’ implicar per aplicar-les i 

assolir els objectius pretesos. 

4.6. ACCIÓ I COORDINACIÓ TUTORIAL. 

4.6.1. FUNCIONS TUTOR/A 

L'acció tutorial comprèn el conjunt d'activitats d'orientació personal i acadèmica que s'adrecen als alumnes 

i que els mestres del centre programen i porten a terme. S'exerceix de forma compartida per part de tot el 

professorat en tant que l'activitat docent implica, a més de la impartició dels ensenyaments propis de 

l'àrea, el seguiment i l'orientació del procés d'aprenentatge dels alumnes i l'adaptació dels ensenyaments a 

la diversitat de necessitats educatives que presenten. 

El professorat del centre esta compromès no només en la tasca d'instruir i ensenyar sinó amb la d'educar 

totes les vessants de la personalitat de l'alumnat, respectant els seus trets individuals i tractant d'integrar-

lo progressivament en els diferents àmbits de socialització. Tots els professors actuen d'alguna manera 

també com a orientadors, ja que són responsables de l'educació de l'alumnat més enllà de la tasca concreta 

de facilitar el domini de la matèria que imparteixen. 

De qualsevol manera, i donada la importància de la funció tutorial el paper del tutor és fonamental. Les 

seves  funcions  són: 

Amb l’equip de mestres: 

- Coordinar la intervenció de l'equip de mestres amb el grup d'alumnes, vetllant per la coherència de les 

actuacions de tots ells en relació a l'aplicació de criteris comuns a l'hora de realitzar les activitats 

d'ensenyament, aprenentatge i avaluació. Si es creu convenient, a petició del/de la tutor/a es convocarà 

una reunió amb tots els mestres que imparteixen classe en el grup per consensuar aquests aspectes. 

- Presidir i coordinar les actuacions de la junta d'avaluació i la resta de reunions dels mestres del grup. 

- Transmetre informació útil als tutors dels anys posteriors, mitjançant el model establert de traspàs 

d’informació del centre. 
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Amb els alumnes: 

- Realitzar, amb els/les alumnes que s'incorporin per primer cop a l'etapa o al centre activitats d'acollida 

que els proporcionin informació sobre els aspectes més rellevants de l'organització i el funcionament de 

centre, les normes de convivència i les principals característiques dels estudis que inicien. 

- Vetllar, com a responsable del grup, pel progressiu assoliment de les competències bàsiques. 

- Rebre els alumnes que ho requereixin i convocar-los, individualment, en l'horari establert a aquests 

efectes, quan se'ls hagi d'orientar de manera específica o quan l'aparició de dificultats en el procés 

educatiu ho faci necessari. 

- Programar les activitats que es duran a terme en l'hora setmanal de tutoria adreçada al grup. Aquestes 

activitats, preferentment, han de tenir relació amb la participació dels alumnes en el seguiment del 

propi procés d'aprenentatge i d'avaluació, l'orientació sobre estudis i professions, el foment de la 

participació en les activitats del centre individualment i col·lectiva, la integració del grup i la resolució 

positiva del conflictes que hi apareguin. 

- Fer el seguiment periòdic de l’agenda personal de cada alumne, com a eina de comunicació entre 

alumnes, famílies i l’escola. 

Amb les famílies: 

- Vetllar perquè a través de les reunions de famílies que es convoquen periòdicament, se'ls mantingui 

informats de les característiques més rellevants de l'organització i el funcionament del centre, així com 

de les qüestions d'importància que afectin al grup d'alumnes en particular. 

- Informar-les periòdicament de l'evolució del procés d'aprenentatge dels seus fills i comunicar-los els 

resultats de les avaluacions. 

- Rebre'ls d'acord amb l'horari establert a aquests efectes, quan, per qualsevol motiu relacionat amb el 

procés educatiu dels seus fills, ho sol·licitin. 

- Fer-los partícips de les decisions que s'hagin de prendre respecte al procés educatiu dels seus fills i que 

suposin l'adopció de mesures singulars no previstes amb caràcter general per a la resta d'alumnes. 

En cas d’absència perllongada d’un/a tutor/a, l’equip directiu adoptarà les funcions pròpies de la tutoria, o 

bé les delegarà a un/a altre/a mestre/a del centre. En l’arribada del/de la substitut/a, l’equip directiu serà 

el responsable de fer el traspàs d’informació referent al curs en qüestió.  

4.6.2. PLA DE TUTORIA 

El centre disposa d’un pla de tutoria, que es desglossa en el PEC i que defineix la relació de la tutora amb les 

famílies i els alumnes,  l’organització del grup, la resolució de conflictes, i tots els acords de l’equip docent 

en aquesta matèria. Aquest document es revisa periòdicament. 

4.6.3. ENTREVISTES FAMÍLIES 

Les entrevistes individualitzades amb cada família es faran preceptivament un mínim de dos cops per curs 

acadèmic (una de les quals es procurarà que sigui per lliurar l’informe final de curs), mitjançant la sol·licitud 

del/la tutor/a del grup a la família. A banda, la família podrà sol·licitar entrevista sempre que ho consideri 
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necessari, avisant el/la tutor/a amb la suficient antelació per poder preparar-la dins del calendari establert. 

En cas d’urgència, es farà saber a la part que pertoqui per poder agilitzar la preparació de la reunió. 

Cada tutor/a també podrà sol·licitar una entrevista amb la família sempre que ho consideri, valorant la 

necessitat segons els següents criteris: 

- Canvi de la línia de l’evolució de l’aprenentatge de l’alumne. 

- Canvis familiars i/o escolars que puguin afectar l’alumne. 

- Situacions escolars o familiars que puguin influir en l’alumne. 

- Proposta de la Junta d’Avaluació un cop feta la reunió.  

En el cas dels alumnes que comencin al centre per primer cop (especialment de P3) l’entrevista inicial 

s’avançarà al primer trimestre del curs, un cop es consideri superat el període d’adaptació de l’alumne. 

4.7 DEURES ESCOLARS PER FER A CASA 

L’alumnat del centre podrà tenir deures per fer a casa, atenent els següents criteris: 

- Aquestes feines no suposaran un avenç en alguna àrea, sinó que seran tasques de reforç o ampliació del que s’ha 

treballat a l’aula. Tots els alumnes tindran deures per casa tan els que acaben de pressa la feina com els que no . 

Els/les alumnes faran els deures a la classe i s’hi ha acabat faran altres activitats diferents, la resta d’alumnes 

anirà acabant la feina. 

- La seva elaboració s’haurà de poder fer en un interval de temps adequat per cada nivell 

- Es prioritzaran les activitats de reforç de la lectoescriptura i/o les matemàtiques. 

- Els alumnes de Primària hauran de fer ús de l’agenda per anotar els deures cada dia. Els deures s’anotaran en el 

dia que es necessiten. No en el dia actual. 

- Cada tutor/a haurà de coordinar la distribució dels deures dels alumnes del grup per evitar-ne acumulacions. 
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5. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

5.1 CONVIVÈNCIA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. QÜESTIONS GENERALS.  

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

deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta.  

- Acollida. L’alumnat nouvingut al centre serà objecte d’especial seguiment per part del professorat, i de manera 

més específica, del/de la respectius tutors/es. L’equip directiu haurà de vetllar per la correcta adaptació i el bon 

coneixement del centre del professorat nouvingut, així com els altres professionals que puguin arribar en el 

centre. 

- Coeducació. Tot el claustre haurà de vetllar per que els criteris bàsics de coeducació siguin presents a l’aula i en 

totes les activitats escolars. En el Consell Escolar hi haurà una persona encarregada de vetllar per l’equitat en el 

centre educatiu. 

- Competència social. Serà obligació de tot el professorat de vetllar per l’assoliment de la competència social de 

l’alumnat, i de forma més específica, de cada tutor/a.  

- Educació intercultural. El respecte, la tolerància i la integració de les diferents cultures s’hauran de tenir en 

compte en el transcurs de les activitats escolars, especialment en aquelles cultures que siguin presents dins de la 

Comunitat Educativa. 

- Educació emocional. El professorat vetllarà per desenvolupar l’educació emocional dels alumnes, duent a terme 

les activitats necessàries i la metodologia de resolució de conflictes adient en cada situació. El professorat 

vetllarà també per la seva pròpia formació en aquest àmbit. 

- Educació per a la Pau. És un dels pilars fonamentals de la convivència en el centre. Es tindrà en compte la 

resolució pacífica de conflictes, i davant possibles enfrontaments no es toleraran de cap manera les actituds 

violentes, ja siguin físiques o verbals. 

- Educació per a la responsabilitat i l’esforç. Tot el professorat haurà de tenir en compte la transmissió del valor 

de la responsabilitat envers els alumnes, fent que siguin conscients de les decisions que prenen i que afrontin les 

conseqüències d’aquestes en la mesura que es consideri adient per les seves característiques. De la mateixa 

manera, cal que a nivell de centre es treballi la cultura de l’esforç, com a eina per recollir èxits i satisfaccions per 

la feina ben feta. 

- Inclusió. La cultura inclusiva va més enllà de la pròpia integració, i per tant es procurarà que la vida en el centre 

atengui les particularitats de cada persona amb la màxima normalitat, proporcionant les mateixes possibilitats a 

cadascú i responent a les necessitats de cada persona.  

5.1.1. MESURES DE PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA. (DECRET 102/2010 ART. 23.1) 

Les normes d’organització i funcionament del centre han de ser coherents amb 

el fet que l’aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements fonamentals del procés educatiu. Les 

normes d’organització i funcionament han d’incorporar les mesures de promoció de la convivència 

establertes en el centre, així com els mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució de conflictes. 

Entre aquests mecanismes s’ha de considerar el de la mediació, sense perjudici de les altres iniciatives de 

foment de la convivència i de la resolució pacífica dels conflictes que adoptin el Departament d’Educació i 

les persones titulars dels centres. 
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El procés educatiu necessita ser dut a terme en un clima adient que afavoreixi l’aprenentatge. Per això 

s’estableixen una sèrie de mesures que promouen la convivència en el centre, que són: 

- Normes d’organització del pati, dels passadissos i dels serveis de l’escola. 

- Organització dels esbarjos per zones, amb mestres encarregats de l’atenció en cadascuna. 

- Organització de les entrades al centre en files per cursos, ateses pel professorat 

- Acompanyament dels alumnes en les sortides del centre per part del professorat 

- Resolució conflictes mitjançant la mediació, per part dels mestres que hagin presenciat el conflicte i, si s’escau, 

amb el suport del/de la tutor/a dels alumnes implicats. 

- Pla de tutoria, que defineix la metodologia de la resolució de conflictes en el centre 

- Escola Verda, que aporta activitats i dinàmiques de foment dels valors democràtics i de convivència. 

- Acompanyament lector, que fomenta la relació respectuosa entre alumnes de diferents edats. 

- Suport dels alumnes grans als petits en sortides escolars i altres activitats. 

5.2. MECANISMES I FÓRMULES PER A LA PROMOCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. 

L’escola treballa l’educació emocional en tots els nivells com a camí per a millorar la convivència i la 

resolució de conflictes. El diàleg, l’autoregulació i el respecte vers l’altre són les eines principals per a 

aconseguir una bona convivència. El document que desenvolupa i concreta aquests mecanismes és el 

Projecte de convivència. 

5.2.1 MEDIACIÓ ESCOLAR.  

Apliquem la resolució pacífica de conflictes com a procés de mediació escolar per tal de què els alumnes 

vagin assolint les estratègies necessàries per aplicar-les de forma autònoma.  

Aquesta mediació sempre es durà a terme tenint en compte els drets i els deures de l’alumne, que es 

detallen en el Decret 279/2006, i que es detallen en aquest mateix document de les NOFC del centre. 

Tot el professorat és mediador en la resolució de conflictes. En aquesta línia, el professorat del centre ha de 

tenir formació en educació emocional i resolució de conflictes. 

 

L’esquema bàsic de mediació en els conflictes serà el següent: 

Fase Objectiu/s Tasques del mediador 

1 

Explica’m 

Exposar la pròpia versió del 

conflicte, desfogar-se, 

expressar els propis 

sentiments i sentir-se 

escoltats. 

Crear ambient positiu i controlar intercanvi de missatges.  

Neutralitzar missatges negatius. 

Ajudar a posar sobre la taula els elements del conflicte. 

Explorar amb preguntes sense dictaminar cap culpable. 

2 

Ubiquem 

-nos 

Identificar el conflicte, i 

consensuar els temes més 

importants per les parts  

Elaborar definició consensuada del problema. 

Tractar primer els problemes senzills per facilitar 

expectatives d’èxit. 

3 

Arreglar 

Proposar i trobar una sortida 

al conflicte 

Facilitar l’espontaneïtat en la recerca de solucions. 

Examinar conseqüències de cada opció. 

Superar punts morts. 

Ressaltar comentaris positius entre les parts. 
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Sol·licitar conformitat o no amb l’opció presa. 

4 

Acord 

Acordar una solució. 

Decidir qui i quan fa què, 

com i on. 

Acordar una solució clara per les dues parts 

Planificar de quina manera es duran a terme els acords 

Si es creu convenient, deixar-ne constància escrita signada 

Felicitar les dues parts per l’acord al que s’ha arribat. 

Si pertoca, aplicar la sanció corresponent. 

 

5.3. RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT. CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA 

CONVIVÈNCIA. 

5.3.1 CONDUCTES SANCIONABLES (ART. 37.1 LEC).  

Faltes lleus i greus: 

a) Faltes injustificades de puntualitat o assistència a classe. 

b) Actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar. 

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

d) Actes d’indisciplina. 

e) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar, que no constitueixi falta 

segons l’article 37.1 de la LEC. 

Faltes molt greus: 

a) Injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat 

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

intimitat o llur integritat personal. 

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

les dependències o els equipaments, la falsificació o sostracció de documents i materials acadèmics, i la 

suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 

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

aquests actes. 

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

 

Les faltes seran anotades en els corresponents registres per part del/de la mestre titular de l’àrea o del/de la tutor/a 

(quaderns d’avaluació, registres d’entrevistes). Les faltes greus i molt greus, a més, s’hauran de comunicar a la 

direcció. 

5.3.2. SANCIONS IMPOSABLES (ART. 37.3 LEC).  

Faltes lleus i greus: 

- La mesura correctora ha d’incloure alguna activitat d’utilitat social per al centre (Art. 24.1 decret 102/2010). 

- Amonestació oral pedagògica i amb un llenguatge coherent. 

- Compareixença immediata davant del o la cap d’estudis o del director/a. 
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- Privació del temps d’esbarjo. La provació del temps d’esbarjo serà dins de la seva classe i sota la vigilància del 

professor que hagi imposat el càstig. 

- Amonestació escrita. 

- Realització de tasques educadores en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del 

centre o bé a d’altres membres de la comunitat educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar 

per un període superior a dues setmanes. (Cal informar la família en cas que la mesura correctora retardi l’hora de 

sortida) 

- Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per un període màxim 

d’un mes. 

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

- Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. Durant la 

impartició d’aquestes classes l’alumne o alumna ha de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se 

li encomanin. 

Faltes molt greus: 

- Suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o suspensió del dret d’assistir al 

centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos . 

5.3.3. COMPETÈNCIA PER IMPOSAR LES SANCIONS (ART. 25 DECRET 102/2010) 

Faltes lleus i greus: 

Qualsevol professor pot, i ha d’anotar les faltes que observi a l’escola, tot informant-ne al tutor de 

l’alumne. De la mateixa manera, qualsevol mestre/a podrà dur a terme la sanció pertinent, valorant la 

relació que tingui amb l’alumne i la seva disponibilitat.. 

 

Faltes molt greus: 

La direcció posa la sanció en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte, sense perjudici que la mesura 

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

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

5.3.4. PRESCRIPCIONS (ART. 25.5 DECRET 102/2010). 

Faltes lleus i greus: 

El registre de les faltes es manté durant tota l’escolaritat de l’alumne.  

Es tindran en compte totes les faltes comeses en el curs. 

Quan un alumne acumuli tres faltes lleus, se li comptabilitzarà com una falta greu. 

 

Faltes molt greus: 

Les faltes i sancions prescriuen, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició.  

5.3.5. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS. CRITERIS. (ART.24.3 I 4 DECRET 102) 

Faltes lleus i greus: 
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Són agreujants els actes o conductes que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça o qualsevol 

altra circumstància personal o social de terceres persones que resultin afectades per la situació a corregir. 

Són atenuants el penediment immediat i sincer per part de l’alumne de l’acció feta, la predisposició a 

solucionar o reparar per la via del diàleg i la cooperació el problema amb les persones afectades. 

 

Faltes molt greus: 

Es tindran en compte: 

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

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

- La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’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 

subscrita per la família, per administrar la sanció de manera compartida. 

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

- La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

Es consideren especialment greus, quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o 

qualsevol altra circumstància personal o social de terceres persones que resultin afectades per l’actuació a 

corregir. 

5.3.6. GARANTIES I PROCEDIMENT EN LA CORRECCIÓ DE LES FALTES (ART. 25 D102) 

Faltes lleus i greus: 

Si la falta és greu, el tutor/a avisarà per escrit als pares immediatament; en els altres casos ho farà cada 5 

faltes. 

Aquest avís ha de quedar registrat en l’agenda de l’alumne i en les  actes de reunió que farà cada tutor/a 

amb la família així com la sanció imposada. 

 

Faltes molt greus: 

La instrucció de l’expedient correspon al tutor/s o a la cap d’estudis, qui constarà com a persona 

instructora.  

A l’expedient s’han d’establir els fets, la responsabilitat de l’alumnat implicat i la proposta de sanció. 

S’ha d’informar a la família de la incoació de l’expedient, i també abans de la resolució definitiva. 

5.4. RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT. CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA EN EL 

CENTRE. 

L’aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l’exercici del dret a l’educació ni, 

en l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització. No es podrà expulsar de classe cap alumne/a per 

motius acadèmics (per no haver fet els deures, per no portar un treball o per no portar el material 

específic) o per retards. En cap cas no es poden imposar mesures correctores ni sancions que atemptin 

contra la integritat física o la dignitat personal dels alumnes. La imposició de mesures correctores i 

sancionadores ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troben els alumnes afectats, llurs 

circumstàncies personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb la conducta o l’acte que les motiva, i 
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ha de tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. En el cas de 

les conductes greument perjudicials per a la convivència, la imposició de les sancions s’ha d’ajustar al que 

disposa la Llei d’Educació de Catalunya (2009). 

 

5.4.1. CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE. MESURES CORRECTORES I 

SANCIONADORES. 

Faltes lleus  
Mesures a prendre 

EI CI CM CS 

Retard  en arribar 

Anotació en el full de registre. 

Amonestació verbal a  

família. 

Nota a l’agenda 

Anotació en el full de registre de l’aula. 

Amonestació verbal a l’alumne. 

Nota a l’agenda 

No lliurament de 

deures o treballs 
Nota a l’agenda.  

Nota a l’agenda. 

Fer les tasques el mateix dia. 

Acumulació de 3 

treballs no entregats a 

termini 

Comunicació verbal a la 

família 

Repercussió en les qualificacions segons les 

programacions de cada àrea. 

No portar 

l’equipament d’EF o la 

bata. 

Nota a l’agenda 
No es farà activitat física si no porta xandall. 

Nota a l’agenda. 

No portar 

l’equipament d’EF o la 

bata 3 cops seguits 

Comunicació verbal a la família 

Tracte incorrecte 

davant els companys 

o el professorat 

Amonestació 

verbal. 

Racó de 

pensar. 

Agenda/comu

nicació a la 

família si és 

continuat. 

Amonestació verbal, i segons la gravetat, nota a l’agenda. 

Si és al pati una estona sense jugar. 

Falta d’assistència 

injustificada 

Anotació en el full de registre d’aula. 

Comunicació verbal a la família. 

Si no s’obté resposta l’endemà, comunicació escrita a la família. 

Malmetre els 

materials o 

equipaments 

Reparar el dany fet o fer altres tasques de millora del centre. 

Pertorbació lleu i 

continuada de la 

classe 

Racó de 

pensar 

Canvi de 

classe durant 

Sortir de la classe no més de 5 minuts, o canviar-lo de classe 

no més d’1 sessió sota la responsabilitat del mateix mestre i  

amb el consens del segon mestre/a. 

Nota a l’agenda. 
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una estona. 

Furts de material 

escolar Amonestació 

oral. 

Nota a 

l’agenda 

Reposar el 

material pres. 

Nota a l’agenda. 

Comunicat verbal a la família. 

Reposar el material pres. 
Malmetre material 

d’altres alumnes 

No portar l’agenda 

escolar 3 cops 
Comunicació verbal a la família. 

Perdre l’agenda 

escolar 
Comunicat a la família.  Compra d’agenda nova. 

 

Faltes greus  
Mesures a prendre 

EI CI CM CS 

Incompliment de les 

ordres del professorat 

o de les sancions 

- 

Si és al pati, deixar de jugar. 

Amonestació verbal i nota a l’agenda.  

Carta de disculpa feta amb la família 

Si és reiterada, entrevista amb l’alumne i la família. 

Amenaces o insults a 

membres de la 

comunitat educativa. 

Originar baralles o 

prendre-hi part. 
 

Negativa continuada a 

ordres del 

professorat. 

 

Falsificació de la 

signatura dels tutors 

legals 

- Nota a l’agenda 
Comunicació verbal 

a la família. 

Convocatòria de la família a 

una reunió. 

Causar danys greus en 

el centre, furts de 

material. 

- 

Comunicat a l’agenda. 

Reparar els danys en la mesura que es pugui, o bé fer una altra tasca de 

millora equivalent. 

Si és possible, que la família aboni l’import econòmic corresponent.  

Atemptat greu contra 

la dignitat de 

membres de la 

Comunitat Educativa 

- 
Tutoria amb la família. 

Si és creu convenient, expedient disciplinari 

Pertorbació greu de 

les classes 
- 

Apartar-lo de la classe per crear un entorn segur. 

Comunicació verbal o escrita a la família. 

Romandre estones fora l’horari en el centre, fent tasques de reflexió. 

 

 

 

Faltes molt greus  Mesures a prendre 



 

NOFC del centre 

 

-Pàgina 45 - 

 

EI CI CM CS 

Discriminació per 

qualsevol 

característica 

personal 

  

Comunicació escrita i verbal a la família, en reunió si es creu 

convenient. 

Fer treballs sobre la tolerància i la convivència, fora d’hores lectives. 

Si es creu convenient, expedient disciplinari i/o expulsió. Assetjament 

Agressió física  

Publicació d’imatges 

captades 

indegudament en el 

centre educatiu 

- 

Enretirar el material penjat a la xarxa. 

Comunicació escrita i verbal a la  

família, en reunió si es creu convenient. 

Fer treballs sobre la tolerància i la convivència, fora d’hores lectives. 

Si es creu convenient, expedient disciplinari i/o expulsió. 

Prohibició de l’ús dels dispositius d’internet durant un temps 

determinat. 

Publicació d’insults o 

amenaces a la xarxa 

Haver acumulat tres 

faltes greus en un 

trimestre 

Comunicació escrita i verbal a la  

família, en reunió si es creu convenient. 

Fer treballs sobre la tolerància i la convivència, fora d’hores lectives. 

No assistència a les properes activitats complementàries. 

  

5.4.2. CIRCUMSTÀNCIES ATENUANTS I AGREUJANTS. 

Es consideraran factors atenuants: 

- L’actuació no premeditada 

- El penediment i la disculpa immediata 

- Circumstàncies alienes que motivessin a cometre la falta  

- La voluntat pròpia de restablir els danys   

Es consideraran factors agreujants: 

- La reincidència de l’alumne 

- La reiteració de la falta 

- L’actuació premeditada 

- Diverses persones afectades per la falta 

- La implicació a d’altres persones a cometre la falta 

La direcció del centre es reserva el dret de marcar altres sancions en aquells casos greus o molt greus amb 

factors agreujants –especialment la reincidència-, com pot ser la no participació en activitats 

complementàries, així com d’interpretar els quadres de gradació de faltes amb coneixement de la realitat 

de cada persona. 

En el cas de conflictes molt greus, la direcció informarà el claustre i el Consell Escolar, per tal d’interpretar 

aquest document conjuntament i consensuar les mesures a prendre. 
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5.4.3. APLICACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES. 

Les mesures correctores les aplicarà el/la mestre/a que fos el titular de l’àrea en el moment que s’han 

donat, informant el/la tutor/a verbalment en cas que no sigui la mateixa persona. En cas necessari, es 

tindrà el suport de l’equip directiu o d’altres persones que aquest designi. 
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6. DE L’ALUMNAT, DEL PROFESSORAT I DE LES FAMÍLIES 

6.1 ALUMNAT 

6.1.1. DRETS 

 Dret a la formació. L'alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el 

desenvolupament integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials 

comunament acceptats en la nostra societat. 

 Dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual cosa se l'ha 

d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord amb els objectius i continguts de 

l'ensenyament. 

 Dret al respecte de les pròpies conviccions, religioses, morals i ideològiques, a la llibertat de 

consciència i al respecte a la seva intimitat en relació amb aquelles creences i conviccions, sempre que 

no atemptin contra les pròpies llibertats expressades en la Declaració Universal dels Drets Humans. 

 L'alumnat, i els seus pares, si l'alumne o l'alumna és menor d'edat, tenen dret a rebre informació 

prèvia i completa sobre el projecte educatiu. 

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

ideològiques o propagandístiques. 

 Dret a la integritat i la dignitat personal. En referència a aquest aspecte, l'alumnat té els drets 

següents: 

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

protecció contra tota agressió física, emocional o moral. 

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

ambient de convivència que fomenti el respecte i la solidaritat entre els companys. 

c. Al fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota aquella informació de què disposin, relativa 

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

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

de comunicar a l'autoritat competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar 

maltractaments per a l'alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de 

protecció del menor. 

 Dret de reunió i associació, d'acord amb la legislació vigent i tenint en compte el normal 

desenvolupament de les activitats docents. 

 Dret de participació, en els termes que preveu la legislació vigent. 

6.1.2. DEURES 

 Deure de respecte als altres. L'alumnat  té el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats 

dels membres de la comunitat escolar. 

 Deure a l'estudi. L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat que comporta el desenvolupament de les 

seves aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen, amb la finalitat 
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d'assolir una bona preparació humana i acadèmica. Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les 

obligacions següents: 

d. Assistir a classe, i respectar els horaris establerts. 

e. Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de les seves funcions docents. 

f. Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus companys i companyes en les activitats 

formatives. 

g. Deure de respectar les normes de convivència, com a deure bàsic de l'alumnat implica les obligacions 

següents: 

h. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la 

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

i. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, llengua, sexe o per 

qualsevol altra circumstància personal o social. 

j. Respectar i utilitzar correctament les instal·lacions i materials del centre i dels llocs on dugui a terme la 

formació pràctica com a part integrant de l'activitat escolar. 

k. Complir les normes d'organització i funcionament del centre. 

l. Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del centre, sens 

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

procediment que estableixi les NOFC i la legislació vigent. 

m. Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per tal d'afavorir 

el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de la tutoria i l'orientació i de la convivència en el 

centre. 

n. Propiciar un ambient de convivència positiu i respectar el dret de la resta de l'alumnat al fet que no 

sigui pertorbada l'activitat normal en les aules. 

6.2 PROFESSORAT 

6.2.1. DRETS 

El professorat, en l'exercici de llurs funcions docents, tenen els drets específics següents: 

 Els reconeguts amb caràcter general per als funcionaris i personal laboral docent en funció de la pròpia 

situació contractual. 

 Autonomia, dins la seva àrea o matèria, per decidir el mètode a emprar, a fi d'assolir els objectius del 

projecte educatiu i del projecte curricular, sense detriment del treball coordinat del departament, o 

del conjunt de l'Institut. 

 Respecte a la seva dignitat personal i professional. 

 Ser informat de la gestió del centre per mitjà del claustre de professors o dels seus representants als 

òrgans col·legiats. 

 Reunir-se lliurement, tant per tractar d'assumptes laborals com pedagògics. 

 Assistir a totes les reunions de claustre, de departament, amb veu i vot. 

 Presentar la seva candidatura a qualsevol dels òrgans unipersonals i col·legiats de l'institut. 
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 Ser assistits i protegits per la Generalitat de Catalunya davant qualsevol amenaça, ultratge, injúria, 

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

per raó de l'exercici de les funcions assignades. 

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

contínua de la pràctica docent, aprovades en els òrgans col·legiats de l'institut. 

 Lliure exercici dels drets i llibertats sindicals, d'acord amb la legislació en aquesta matèria i en 

particular en l'exercici del dret de vaga i en l'elecció dels seus representants mitjançant sufragi 

universal. 

6.2.2. DEURES 

Son deures els que s'indiquen a continuació: 

 Complir les disposicions sobre l'ensenyament, en cooperació amb les autoritats educatives per tal 

d'aconseguir la major eficàcia i eficiència, en interès dels alumnes i de la societat. 

 Complir estrictament la jornada i l'horari laboral, determinat per les normes d'inici de curs i horari 

assignat per l'institut. 

 L'assistència a les reunions següents: claustres, les derivades del seu càrrec de tutor, juntes 

d'avaluació, equips docents, departament i les que siguin convocades pels membres de l'equip directiu 

o pels càrrecs de coordinació. 

 Guardar discreció respecte als acords presos en el claustre, el consell escolar, les avaluacions i els 

derivats de la seva condició de tutor. 

 Procurar al màxim el propi perfeccionament professional utilitzant els mitjans que a aquest fi posa la 

Generalitat a disposició del seu personal. 

 Seguiment de la programació d'àrea i dels criteris i metodologia d'avaluació fixats pel departament 

corresponent. Aquests criteris d'avaluació i de recuperació es comunicaran per escrit a l'alumnat a 

principi de curs. 

 Fixar les dates de les proves amb antelació i mostrar a l'alumnat les activitats d'avaluació realitzades. 

En cas de desacord en la seva valoració, el professorat en farà els aclariments necessaris en el termini 

màxim d'una setmana després del lliurament de la qualificació. 

 Tenir la guarda i custòdia de les claus de les instal·lacions del centre de què disposen, i no deixar-les en 

cap cas a disposició dels alumnes. 

 Control de l'assistència de l'alumnat. El professorat passarà llista a totes les classes i registrarà les 

absències, retards i altres incidències a en el full de registre. 

 Vetllar pel compliment de la utilització de les dues llengües cooficials i el dret d'utilitzar el català com a 

llengua preferentment vehicular. 

 Manteniment a les aules de l'ambient d'estudi, atenció i treball necessaris per al correcte 

desenvolupament de les tasques, intervencions i activitats realitzades per l'alumnat a classe o a casa 

seva, en el marc de la programació d'àrea. 

6.3 FAMÍLIES DE L’ALUMNAT 

6.3.1. DRETS 
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Es consideren drets dels tutors legals dels alumnes: 

 Participar en la gestió educativa, d'acord amb la legislació vigent, sense cap tipus de marginació per 

creences, raça o religió. 

 Ser atesos pels/per les mestres i pel/per la tutor/a del/de la  seu/va  fill/a, en els horaris fixats en la 

programació general del centre (una hora setmanal). 

 Assistir a les reunions, degudament convocades pel centre. 

 Rebre informació correcta i puntual del comportament i de l'activitat acadèmica i conductual del 

seus/va fill/a. 

 Pertànyer a l'AMPA, segons els seus reglaments específics. 

 Elegir l'ensenyament religiós per al seu/va fill/a, segons l'oferta educativa del centre. 

 Elegir i ser elegit membre del consell escolar del centre. 

 Ser tractat amb respecte per part de la resta de la comunitat educativa. 

6.3.2. DEURES 

Es consideren deures dels tutors legals dels alumnes: 

 Acceptar els objectius i els principis expressats en el projecte educatiu del centre i la normativa 

recollida en el present reglament. 

 Col·laborar amb el professorat i altres òrgans educatius per al millor desenvolupament de les activitats 

del centre. 

 Assistir a les reunions convocades pels mestres o d'altres òrgans de govern, per tractar assumptes 

relacionats amb la conducta o el rendiment acadèmic del seu/va fill/a. 

 Facilitar els materials de treball al seu fill (llibres, llibretes, xandall, etc) i portar-los portin al centre. 

 Facilitar al seu les condicions necessàries d'higiene i d'indumentària que requereix l'assistència a un 

centre educatiu. 

 Comunicar, al/a la tutor/a del seu/va fill/a, si aquest, pateix malalties de caràcter crònic, o malalties 

que requereixen una atenció especial. 

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

 Justificar les absències del seu/va fill/a, davant del/de la seu/va tutor/a, tal i com indica aquest 

reglament. 

 Signar els documents necessaris, referits al seu/va fill/a i en representació seva, per la condició de 

menor d'edat. 

 Els pares i mares d'alumnes estan obligats a col·laborar en el manteniment del clima de convivència 

necessari per al normal desenvolupament de les activitats del centre, respectaran l'autoritat del 

professorat en l'exercici de les seves funcions, sense perjudici que puguin discrepar de les decisions 

que adopti. 

 Els pares i mares d'alumnes o els seus tutors legals tenen el dret i el deure conèixer el rendiment 

acadèmic dels seus fills menors d'edat, i qualsevol altra circumstància que influeixi sobre els mateixos. 

Per a això s'estableixen les mesures següents: 
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a. Rebran informació del tutor del grup del seu fill sobre els resultats acadèmics en les avaluacions 

programades pel Centre. 

b. Rebrà informació, al més aviat possible, de les absències i retards a classe del seu fill. 

c. Podrà accedir als instruments d'avaluació que valoren el rendiment dels seus fills. 

Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es derivin de 

l'edat i dels ensenyaments que cursen. 

L'exercici dels drets de l'alumnat implica el deure correlatiu de coneixement i respecte dels drets de tots 

els membres de la comunitat educativa. Correspon als òrgans de govern del centre garantir, en el seu 

àmbit d'actuació, el correcte exercici i l'estricta observança dels drets i deures de l'alumnat. 
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7. COLABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT 

ESCOLAR  

7.1.  QÜESTIONS GENERALS. 

El nostre centre és un centre acollidor, i com a tal, és respectuós amb els drets i els deures de tota la 

comunitat educativa pel que fa a l’ús de la llengua, les creences, i les característiques particulars de cada 

persona. 

Una de les característiques del nostre centre és el foment de la relació i la participació amb tots els 

segments de la comunitat educativa i diferents entitats (alumnes, professorat, famílies, AMPA, ajuntament, 

llar d’infants, associacions municipals, altres centres educatius, premsa, altres organismes i entitats...). 

Entenem que la participació d’aquestes diverses entitats ens enriqueixen a tots/es, i especialment al nostre 

alumnat. Per aquest motiu, sempre que sigui possible, s’intentarà trobar la col·laboració amb aquestes 

entitats per tal de fomentar la inclusió de l’escola en el mapa social de la zona, i enfortir la cohesió social 

del nostre alumnat amb el seu entorn social i cultural proper. 

 

7.2.  INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES.  

7.2.1 REUNIONS GENERALS 

Es faran reunions generals de famílies un mínim de dos cops l’any, per informar dels aspectes generals del 

curs (preferiblement a l’inici del curs) o d’altres aspectes concrets com colònies, sortides escolars 

rellevants, nous projectes, del centre, formació de pares, eleccions al Consell Escolar, canvis significatius pel 

centre. 

 

Aquestes es convocaran a les famílies pel mitjà habitual de comunicació (paper, electrònic...), però en tots 

dos casos es farà arribar una butlleta en suport paper per recollir la intenció d’assistència a la reunió i poder 

fer una previsió per part de la direcció del centre. 

 

En les reunions generals hi haurà un torn obert de paraula, per poder resoldre els dubtes que puguin sorgir 

per part de les famílies. La direcció o les persones en qui s’hagi delegat hi actuaran de moderadors/es. 

 

Les reunions generals podran completar-se amb una reunió per tutories, que conduirà cada tutor/a i que 

serà més específica, tractant temes propis del nivell corresponent. 

 

En el cas dels alumnes que s’incorporen a P-3 la reunió per tutoria es farà abans de l‘entrada dels alumnes a 

l’escola, per poder informar a les famílies de les normes del centre, de les característiques del període 

d’adaptació, crear un clima de confiança entre escola-tutora i pares i resoldre dubtes per part de les 

famílies. 

 

Prèviament a l’inici de preinscripció de cada nou curs acadèmic, es farà una Jornada de Portes Obertes 

dedicada a totes les famílies, i es convidarà expressament aquelles famílies dels alumnes en edat de 
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preinscriure’s a P3. L’objectiu d’aquesta reunió és conèixer el centre, els seus professionals i el seu projecte 

educatiu.  

7.2.2 ENTREVISTES AMB FAMÍLIES 

Els tutors legals tenen el dret i el deure d’assistir a les entrevistes a les que siguin convocats pel/per la 

tutor/a.  Serà prescriptiu un mínim d’una entrevista a cada curs escolar, però a banda, es podran convocar 

totes les que es cregui necessàries per tal de donar suport i atenció als alumnes i les famílies que ho 

requereixin. En el cas dels alumnes que comencin l’escolarització, es vetllarà per fer aquesta reunió a l’inici 

del curs escolar. 

 

Es pot convocar una entrevista amb una família: 

- A proposta del/de la tutor/a. 

- A proposta d’algun dels tutors legals de l’alumne/a. 

- A proposta de la Comissió d’Avaluació del centre. 

- A proposta de la Comissió d’Atenció a la diversitat del centre. 

A aquestes reunions hi podran assistir, a més del/de la tutor/a del centre i dels tutors legals convocats, 

altres professionals de l’educació (mestres del centre, personal de l’EAP, AEE, logopeda...) que seran 

convocats per/per la tutor/a, i cas en el qual s’haurà de notificar a la família per avançat. 

En el cas de famílies llurs membres estiguin separats i en el cas que tots dos tinguin la guàrdia custòdia de 

l’alumne/a, el/la tutor/a atendrà les sol·licituds d’entrevista d’ambdues parts, sense obligació de convocar 

ni informar l’altre progenitor. En cas de sol·licitar les entrevistes des del centre, el/la tutor/a  podrà optar 

per fer l’entrevista amb tots dos tutors legals conjuntament o bé dur a terme l’entrevista dos cops –un amb 

cada progenitor-, segons es cregui convenient des del centre i a fi d’assegurar el bon transcurs d’aquesta.  

Les entrevistes tindran lloc dins els mòduls horaris que s’estableixin en la Programació General Anual del 

Centre, i que es faran saber per escrit a les famílies a l’inici de cada curs acadèmic. En el cas que les 

persones convocades no hi puguin assistir per motius ineludibles, el/la tutor/a farà el possible per trobar 

algun altre mòdul horari dins del seu quadre laboral. En tot cas, cal remarcar la importància de l’assistència 

dels tutors legals convocats a la reunió, i per tant serà imprescindible assistir-hi. 

Serà tasca del/de la tutor/a prendre acta de la reunió, de la qual se n’omplirà un plec d’acords que se 

signaran per les dues parts. De la mateixa manera, en aquesta reunió es podrà fer el seguiment del acords 

presos prèviament. 

Les famílies que ho sol·licitin podran tenir una entrevista amb l’equip directiu, notificant-ho per escrit al/a 

la tutor/a o bé a la direcció del centre. De la mateixa manera, la direcció pot convocar una entrevista amb 

les famílies si es creu necessari. Aquestes reunions tindran lloc en els mòduls horaris d’atenció a les 

famílies, però en cas de no poder coincidir amb les persones convocades, es procurarà flexibilitzar-los per 

trobar el moment més indicat. 
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En cas que sigui necessari, la direcció del centre expedirà un certificat d’assistència a l’entrevista per lliurar 

a les famílies que ho sol·licitin. 

7.2.3. AUTORITZACIONS 

Les autoritzacions de que disposa el centre tenen una duració diferent, depenent del tipus d’autorizació 

que sigui: 

1. Eventuals. Les custodien els tutors, es destrueixen un cop acabada l’activitat o el fet. 

a. Excursions  fora del municipi 

b. Excursions locals 

c. Colònies 

d. Sant Jordi (alumnes CS) 

e. Medicació (adjuntant recepta) 

 

2. Anuals. Les custodia la direcció. Es destrueixen a final de curs 

a. Recollida d’alumnes a l’escola (activitats escolars i extraescolars) 

b. Ús d’intranet i/o correu electrònic (si s’escau) 

c. Socialització 

3. Per etapa educativa 

a. Drets d’imatge 

 

4. Permanents. Les custodia la direcció. Es destrueixen acabada l’escolarització o en modificar-les. 

Serveixen per tota l’escolarització, es poden modificar i/o revocar en qualsevol moment per escrit a la 

direcció, mitjançant sol·licitud o fent una nova autorització que substitueixi l’anterior.  

a. Carta de compromís (la custodia  el/la tutor/a) 

b. Serveis digitals del centre (per família) 

En cas que alguna família vulgui revocar alguna d’aquestes autoritzacions, ho haurà de fer saber a la 

direcció del centre per escrit. Les autoritzacions seran custodiades per la direcció del centre durant tot el 

curs acadèmic, o en les persones en que la direcció ho delegui si és el cas. 

Cada autorització haurà de contenir la següent informació per ser plenament vàlida: 

 Nom i cognom del responsable legal 

 Nom i cognom de l’alumne 

 Activitat que s’autoritza 

 Lloc i data de signatura 

 Signatura del responsable legal 

 

Autoritzacions prescriptives: (veure documents annexos) 

Motiu Nivells Quan? Observacions 

Sortides del centre 

INF i CI 

A inici de 

curs 

Cal que les famílies indiquin les persones autoritzades a 

recollir els alumnes. Model propi del centre 

CM i CS 

Cal que les famílies indiquin si els alumnes estan autoritzats a 

marxar sols o no (o acompanyats d’un menor). 

Model propi del centre 

Sortides Tots Autorització per totes les sortides caminant des del mateix 
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d’observació per 

l’entorn proper 

centre que es facin durant el curs. Model propi del centre 

Drets d’imatge 

Per permetre la captació d’imatges fixes o en moviment, i la 

seva possible difusió amb finalitats educatives. Aquells 

alumnes que no la tinguin podran trobar el seu rostre pixelat 

o borrós en imatges de grup. Model establert pel 

Departament. 

Administració de 

medicació 

Quan 

esdevingui 

necessari 

Per aquells medicaments que, inevitablement, s’hagin 

d’administrar en hores lectives. Té la mateixa duració que el 

tractament mèdic. Cal incloure-hi una còpia de la recepta 

mèdica. Model propi del centre 

Ús d’internet 

Per permetre l’ús d’internet al centre en portals i serveis que 

requereixin usuari i contrasenya personal, autoritzant al 

centre a custodiar aquestes dades. 

Altres sortides  
Per aquelles sortides que comportin l’ús d’algun vehicle 

(autocar, tren) per dur-la a terme i/o el canvi de població. 

Altres 

autoritzacions 

Per autoritzar la participació en diverses activitats, la direcció 

del centre redactarà l’autorització necessària per recollir el 

vistiplau de la família. 

7.2.4. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ D’INFORMACIONS 

7.2.4.1  COMUNICATS EN PAPER 

Totes les famílies rebran les informacions de l’escola, referents a activitats, campanyes escolars, canvis de 

calendari, recordatoris de dies festius, festes, sortides, etc via correu electrònic si han signat l’autorització 

de circular digital. 

Totes aquelles informacions que necessitin ser retornades a l’escola mitjançant la signatura/autorització  

de les família es tramitaran en format paper. Aquests comunicats els emetrà l’equip directiu o bé el/la 

tutor/a si així es delega des de la direcció. En cas de famílies amb més d’un/a fill/a al centre, solament se 

n’entregarà una còpia al/a la germà/na més gran. 

7.2.4.2  COMUNICATS ELECTRÒNICS 

Totes les famílies del centre rebran els comunicats mitjançant correu electrònic a través de les llistes de 

difusió, en el cas d’aquelles famílies que acreditin que no disposen dels mitjans per rebre aquesta 

informació podran sol·licitar mitjançant un escrit a la direcció , rebre els correus en suport paper.  Aquesta 

difusió en format electrònic es farà mitjançant Còpia Oculta (CCO) des d’una de les adreces de correu 

electrònic del centre (c5004851@xtec.cat o altres), i s’hi podrà fer constar un màxim de dues adreces 

electròniques per família. Tot i rebre els comunicats per correu electrònic, aquelles circulars que 

requereixin retorn al centre (autoritzacions, sondejos...) també s’enviaran en suport paper, per facilitar-ne 

el retorn al centre. 

 

mailto:c5004851@xtec.cat
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Si en algun moment alguna família desitja donar de baixa alguna adreça electrònica de la llista de difusió, o 

bé desitja tornar al sistema de comunicats en paper, ho haurà de comunicar per escrit a la direcció del 

centre. 

Iniciat cada curs escolar, cada família seguirà rebent els comunicats de la mateixa manera en què ho fes el 

curs anterior, a no ser que s’indiqui el contrari per escrit a la direcció del centre. 

7.2.4.3. PÀGINA WEB DEL CENTRE I ALTRES SERVEIS ELECTRÒNICS 

El nostre centre disposa d’una xarxa de serveis web (web propi, google photos,  youtube, etc), que es 

troben indexats a l’adreça web de l’escola (http://blocs.xtec.cat/ceipvallfogona), i que compleix diverses 

funcions: 

- Difusió d’activitats escolars. 

- Informació a famílies. 

- Informació a alumnes. 

- Allotjament de documents normatius i informatius referents al centre. 

- Allotjament d’imatges i vídeos del centre. 

- Difusió d’informacions referents a l’AMPA i al servei de menjador escolar. 

- Recull de comentaris de famílies referents a les notícies penjades al bloc. 

Serà tasca de l’equip docent tenir aquests serveis operatius i actualitzats, tenint en compte que les 

informacions que s’hi puguin trobar sempre seran complementàries a les que es difonguin de les maneres 

tradicionals (comunicats, plafó interior de l’escola, portals de la Generalitat, etc.). 

La direcció vetllarà per que no hi hagi imatges o comentaris impropis, i farà les accions oportunes per 

retirar-los si n’hi apareixen. Tanmateix, el centre no es responsabilitzarà dels comentaris o continguts que 

hi pugui haver en xarxes socials o serveis de missatgeria que no estiguin moderats per la direcció del centre, 

o per persones en qui s’ha delegat. 

7.2.4.4. ENTREGA D’INFORMES 

Els informes s’entregaran un cop acabades les avaluacions, i després d’un període no inferior a una 

setmana per poder preparar els butlletins. Cada família rebrà una còpia de l’informe en suport paper, que 

es podrà fer arribar mitjançant la carpeta de cada alumne/a, o bé en una entrevista amb la família. En el cas 

de l’avaluació final de curs, es farà mitjançant una entrevista. En el cas de famílies llurs progenitors estiguin 

separats i quan tots dos siguin tutors legals de l’alumne/a, es podrà sol·licitar una segona còpia de l’informe 

de qualificacions. 

 

En el cas dels alumnes que han començat a P3, les famílies rebran un informe extraordinari que reflectirà el 

procés d’adaptació de l’alumne/a a l’escola, i que es rebrà a mitjans del primes trimestre. 
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7.2.5. COMUNICACIÓ INASSISTÈNCIA ALUMNES 

És obligació de les famílies dur als seus/ves fills/es al centre, i/o assegurar-se’n de la seva arribada. Tot i 

això, aquells dies en que algun/a alumne/a no assisteixi al centre pel motiu que sigui, serà imprescindible 

que la família ho comuniqui abans de les 9:30 (en el cas dels matins) o de les 15:30 (en el cas de les tardes). 

Aquest comunicat es podrà fer verbalment al/a la tutora, o bé mitjançant una trucada telefònica. 

 

En cas que aquest comunicat no arribi dins aquest termini establert, el/la mestre/a que hagi anotat la falta 

(o la persona en qui ho delegui) ho comunicarà al/a la tutor/a, i es posarà en contacte amb la família per 

telèfon el més aviat possible. En cas de no poder contactar-hi per cap dels telèfons registrats, es farà saber 

a la direcció del centre per seguir intentant contactar-ho, i/o prendre les mesures oportunes. 

 

En cas d’absències no justificades que durin més d’un dia, i quan sigui impossible contactar amb la família 

per telèfon, es farà una carta certificada advertint de la falta d’assistència, i advertint de la conveniència 

d’assistir a classe (Ed. Infantil) i/o de l’obligatorietat de fer-ho (Ed. Primària). Si se segueix sense rebre 

notícia, es farà saber als responsables dels Serveis Socials de l’EAP de la Noguera, per tal d’iniciar-ne el 

seguiment. 

7.3.  ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES (AMPA). 

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Centre (AMPA) és una Associació a la qual pertanyen la gran 

majoria de famílies, i que està regida per una junta formada per President/a, Secretari/ària, Tresorer/a, i 

diversos/es vocals. 

 

Les principals funcions que duen a terme són: (poden variar segons el curs acadèmic) 

- Col·laboració i suport en organització d’activitats del centre. 

- Col·laboració en la millora de les instal·lacions del centre. 

- Organització del servei de menjador escolar. 

- Organització de les activitats extraescolars. 

- Gestió de la venda dels llibres de text a famílies. 

- Supervisió de la Comissió de Socialització de Llibres. 

- Suport econòmic en el Programa de Socialització de Llibres. 

- Participació en el Consell Escolar del Centre. 

L’AMPA té el seu propi calendari de reunions, així com la seva pròpia adjudicació de tasques als membres 

de la junta. També s’estableix un calendari de reunions amb la direcció del centre, per tal de compartir 

informacions, fixar objectius comuns, organitzar festes o altres activitats de forma conjunta, i definir un pla 

de treball coherent i en col·laboració amb el propi centre. 

 

La direcció del centre es comprometrà a col·laborar amb l’AMPA en matèria de suport logístic i documental, 

cessió d’espais, cessió de dades dels alumnes, o d’aquells altres aspectes en que es pugui requerir el treball 
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conjunt. D’altra banda, la junta de l’AMPA s’haurà de comprometre a fer un bon ús d’aquests recursos, 

especialment pel que fa al tractament de les dades personals. 

7.4.  COMISSIÓ DE SOCIALITZACIÓ. 

Degut a que des del curs 2011/12 s’ha posat en marxa el Projecte de Socialització de Llibres en el nostre 

centre, s’ha creat una Comissió de Socialització que el gestiona. Els objectius del Projecte de Socialització 

són: 

- Col·laborar en l’estalvi econòmic de les famílies (75% aprox. d’estalvi en llibres socialitzats). 

- Conscienciació dels alumnes en la conservació dels béns col·lectius. 

- Reduir residus i emissions, i estalviar energia. 

L’òrgan de gestió d’aquest projecte està format per la junta de l’AMPA,  un/a representant del claustre de 

mestres, i l’equip directiu del centre, qui la presidirà. Es reunirà de forma prescriptiva dos cops per curs, 

preferiblement a l’inici i al final. Les seves funcions són: 

- Gestionar els llibres socialitzats, i fes les comandes pròpies per tenir els materials necessaris. 

- Fer balanç anualment dels ingressos i de les despeses del projecte. 

- Aprovar el pressupost de compra de llibres que s’ha de fer cada curs. 

- Valorar el desenvolupament del projecte i fer les modificacions que pertoqui en el reglament. 

- Fer el seguiment de l’estat dels llibres retornats. 

- Vetllar pel bon estat dels llibres. 

7.5.  CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

El nostre centre disposa del document “Carta de Compromís Educatiu”, que té caràcter prescriptiu, i que ha 

estat aprovat prèviament pel Consell Escolar del Centre. 

S’informa a totes les famílies del centre del contingut de la carta a les reunions de pares d’inici de curs de 

cada classe i es signen per ambdues parts a l’inici de l’escolarització. Les famílies dels alumnes que es vagin 

incorporant al centre, hauran de signar la carta després que el tutor/a els informi del seu contingut en la 

primera entrevista individual que tinguin.  

El contingut de la carta de compromís es revisarà de forma general a les reunions de pares d’inici de curs, i 

de forma particular a les entrevistes personals, però no caldrà tornar a signar-la durant l’escolaritat de 

l’alumne/a a no ser que s’incloguin compromisos específics addicionals  

Les cartes de compromís poden ser signades per la direcció del centre o, en el seu nom, pel tutor/a que 

tingui l’alumne/a en incorporar-se al centre. El/La tutor/a donarà una còpia de la carta de compromís 

(signada per ambdues parts) a la família i es quedarà l’original. Correspon als tutors i tutores custodiar les 

cartes a la carpeta de documentació de l’alumne, i fer el seguiment del compliment dels compromisos de la 

carta amb cada família.  
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7.6 CAMPANYES DE VACUNACIONS INFANTILS 

El centre facilitarà la informació a les famílies per tal que els seus fills/es puguin seguir les recomanacions 

de les campanyes de vacunació. Però seran les pròpies famílies qui portaran als seus fill/es al dispensari 

mèdic, CAP o qualsevol altre centre mèdic que els hi puguin administrar les vacunes, ja que aquests llocs 

tenen la suficient preparació i estan acondicionats per dur a terme aquestes actuacions i en cas d’algun 

contratemps, poden actuar amb la màxima rapidesa i professionalitat. 

Tot i amb això el centre vetllarà per fer-ne el seguiment i estar coordinats amb el personal del dispensari 

mèdic de poble.  
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8. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

8.1. ASPECTES GENERALS. 

El nostre centre es troba en una situació de creixement i de canvis constants, que ens obliguen a tenir una 

normativa flexible per poder donar resposta a cada curs escolar o en cada moment del curs a les noves 

situacions que es puguin donar. Per aquest motiu, en aquest bloc  es deixaran alguns aspectes poc 

concretats, els quals s’acabaran de detallar en la Programació General de cada curs escolar. 

 

Aquells aspectes organitzatius que no es desenvolupin en aquest document, o que no ho facin amb la 

minuciositat suficient, es resoldran per l’equip directiu, amb el vist-i-i-plau del Consell Escolar si s’escau. No 

obstant, es tindrà en compte de cara a posteriors revisions del present document. 

8.1.1. ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE. 

Els alumnes i llurs famílies tenen el dret i el deure d’entrar a l’escola puntuals, en cas contrari s’entorpeix el 

bon funcionament de les activitats del centre, i obliga a algun/a mestre/a a haver d’obrir la porta, havent 

de desatendre les seves tasques. 

Les faltes de puntualitat reiterades seran anotades per cada tutor/a, i en funció de les normes de 

convivència, es prendran les mesures necessàries.  

 

Les entrades al centre per part dels alumnes es faran ordenadament, de la forma i per les portes que cada 

curs es concreti en la Programació General Anual (PGA). Els dies de pluja o mal temps es podrà alterar la 

forma d’entrada, per tal de facilitar el resguard dels alumnes dins el centre. Tot i això, els alumnes no 

podran entrar a les aules fins que sigui l’hora d’entrada o un/a mestre/a se’n faci càrrec, i hauran de 

romandre en el vestíbul o en els espais en els que s’indiqui fins llavors. 

 

Les portes del centre romandran obertes un mínim de cinc minuts abans de l’hora d’entrada, i es tancaran 

poc després de l’hora. Els alumnes que arribin tard ho hauran de fer per la porta principal, trucant al timbre 

si és el cas. 

 

Les sortides es faran de la manera que s’especifiqui cada curs en la PGA. A P3, P4, P5, 1r PRI i 2n PRI és 

responsabilitat de cada mestre/a lliurar els/les alumnes a un responsable major d’edat. A 3r, 4t, 5è i 6è PRI, 

els alumnes sortiran per la porta i hi haurà un responsable de l’escola vetllant per la sortida, però serà 

responsabilitat dels tutors legals la recollida de l’alumne a partir d’aquell moment. 

 

El/la tutor/a del centre haurà d’estar informat/da anticipadament d’una falta d’assistència o retard previst, 

per escrit mitjançant l’agenda de l’alumne. Els alumnes que hagin d’entrar al centre més de 30’ tard hauran 

de justificar el seu retard per escrit, si no ho havien fet prèviament. 

 

El/la tutor/a del centre també haurà d’estar informat/da d’una sortida abans de l’hora que estigui prevista, 

per escrit a l’agenda. En cas de no ser possible, la família haurà de telefonar al centre el més aviat possible 
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per preveure la sortida de l’alumne. En tots els casos, els alumnes hauran de marxar acompanyats (excepte 

ela alumnes autoritzats a marxar sols). 

8.1.2. VISITES DELS PARES. 

Com a membres de la Comunitat Educativa, i essent el pilar fonamental de l’educació dels fills/es, els pares 

tenen el dret a entrar en el centre educatiu. Tot i això, i per no entorpir el transcurs del centre, caldrà seguir 

unes normes. 

 

Les visites amb el/la tutor/a hauran d’estar concertades amb antelació, i segons el quadre horari 

d’entrevistes a famílies de cada tutor/a (explicitat en la PGA). No obstant, si és necessari fer alguna breu 

indicació al/a la tutor/a –i que no sigui possible trametre per escrit- es podrà sol·licitar l’entrada al vestíbul 

del centre per parlar-hi. En tot cas, aquesta intervenció haurà de ser extremadament breu, i no es podrà 

entrar a l’aula sense permís exprés del/de la mestre/a responsable. 

8.1.3. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS. 

Les activitats complementàries són aquelles organitzades per l’equip docent del centre, que poden tenir 

lloc dins o fora de l’horari lectiu, i que es duen a terme amb la col·laboració de persones alienes al centre. 

(tallers, sortides, colònies...) 

S’entén que aquestes activitats complementàries formen part del procés d’aprenentatge dels alumnes, i 

que per tant, la seva assistència es considera obligatòria, excepte en casos justificats. La participació en 

activitats amb cost econòmic estan supeditades al seu pagament. 

 

En les activitats complementàries que s’hagi de sortir del centre, s’hauran de complir les següents ràtios 

d’acompanyants: 

 

Nivell 
Ràtio 

alumnes / adult 

Ràtio 

alumnes / 

adult 

(més d’1 dia) 

Mínim 

acompanyan

ts 

Observacions 

Infantil 10 al / adult 8 al / adult 
2* 

Excepte en els desplaçaments entre 

l’escola i el poliesportiu o la llar d’infants, 

on solament caldrà 1 acompanyant. Cicle Inicial 
15 al / adult 12 al /adult 

Cicle Mitjà 

2 (*) 

En cas de sortides a peu pel casc urbà del 

municipi, no serà necessari un segon 

acompanyant si el/la tutor/a no ho 

demana. 

Cicle 

Superior 
20 al/ adult 18 al / adult 

 

En aquells grups amb alumnes amb necessitats específiques, caldrà tenir en compte la fixació de les ràtios 

d’acompanyants. Els acompanyants hauran de ser adults, dels quals al menys un ha de ser mestre/a del 

centre. La resta d’acompanyats poden ser altres membres de l’equip docent, PAS, mares, pares, 
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monitors/es, etc. Excepcionalment, el Consell Escolar podrà autoritzar l’ampliació d’aquesta ràtio o la 

modificació d’aquestes normes puntualment, a petició de l’equip directiu. 

 

L’alumnat que participi en activitats fora del centre educatiu necessitarà l’autorització prescriptiva, tal com 

s’estableix en el punt 7 del present document. 

 

Els alumnes que no participin en aquestes activitats hauran de lliurar una notificació escrita de la família 

amb la justificació. A aquestes famílies, i de cara a l’organització dels acompanyants, el centre podrà 

sol·licitar per escrit a la família la intenció de portar o no el/la seu/va fill/a al centre mentre duri l’activitat 

complementària. 

 

En el cas que aquests alumnes no participants de l’activitat complementària assisteixin al centre, 

romandran amb un grup d’alumnes diferent a l’habitual, fent tasques de reforç o d’ampliació que el/la 

tutor/a li prepararà. 

 

El centre podrà romandrà tancat en el cas que l’activitat complementària afecti tot l’alumnat i tingui lloc 

fora del centre, sempre i quan tots els alumnes no assistents a la sortida confirmin la no assistència al 

centre. 

 

Les activitats extraescolars són aquelles organitzades per l’AMPA, dutes a terme per persones alienes al 

centre, i poden tenir lloc abans de les 9h, a les 12:30, o bé a partir de les 16:30. És competència de l’AMPA 

seleccionar, organitzar, i establir les normes de funcionament d’aquestes activitats. Aquestes es faran saber 

a les famílies mitjançant un comunicat escrit, i s’oferiran als alumnes del(s) nivell(s) als que vagin 

adreçades. 

 

L’escola oferirà el seu suport i els seus espais, si cal, per dur a terme aquestes activitats. Els/les mestres 

responsables de cada grup seran els encarregats de entregar els alumnes de cada activitat extraescolar 

als/a les monitors/es corresponents. La direcció vetllarà per que el professorat tingui a mà els llistats de 

control d’alumnes, per fer aquest lliurament de la forma més àgil possible. 

 

Els alumnes que en alguna sessió concreta no assisteixin a alguna extraescolar a la que estiguin inscrits ho 

hauran de comunicar a l’AMPA, però també al/a la tutor/a si aquesta activitat té lloc immediatament 

després de la sortida del centre educatiu. En aquest cas, el/la mestre/a encarregat del curs a darrera hora 

n’haurà d’estar assabentat per part del/de la tutor/a, per poder lliurar l’alumne/a a la persona encarregada 

de recollir l’alumne/a. 

8.1.4. ATENCIÓ DE L’ESBARJO. 

L’estona d’esbarjo es farà, normalment, en el pati destinat a aquesta finalitat. El pati ha de ser un espai 

segur pels infants, net, i que presenti espais i elements que estimulin el joc i la creativitat en el joc. 

L’estona d’esbarjo serà de 30’ als matins, en l’horari que es defineixi en la PGA.  
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Tot i això, els alumnes podran fer altres estones d’esbarjo ateses pel professorat que els atengui durant les 

altres hores del dia, atenent als criteris pedagògics propis del centre i del nivell educatiu. 

 

L’esbarjo del matí estarà atès pel professorat del centre, segons el full de torns que es definirà en la PGA de 

cada curs. Aquests torns de vigilància hauran de constar d’un mínim de 3 mestres que hauran de vetllar pel 

bon funcionament de l’esbarjo atenent els següents criteris: 

- S’hauran d’encarregar d’obrir i tancar les portes d’accés al pati. 

- S’hauran de distribuir pels diferents espais de joc, per atendre totes les zones. 

- Hauran de procurar que els alumnes juguin en les zones estipulades per cada cicle i/o activitat. 

- Hauran d’atendre tots els alumnes, indiferentment dels nivells que atenguin a l’aula. 

- En cas d’haver d’absentar-se momentàniament de l’esbarjo, ho hauran de comunicar a algun/a altra company/a. En 

cas que hagin de deixar d’atendre’l, ho faran saber a la direcció del centre per ser substituïts. 

- Hauran de fomentar el bon ús dels materials i instal·lacions als alumnes. 

- Entenent l’esbarjo com un espai educatiu, hauran d’afavorir la varietat  del joc, les relacions entre companys, i la 

resolució pacífica de conflictes. 

- Hauran de comunicar als/a les tutors/es i/o a l’equip directiu els successos que puguin ser rellevants. 

- Hauran d’ajudar als alumnes a dur a terme els quadres organitzatius de l’esbarjo, d’activitats, neteja, i ordre del 

material. 

- Es faran responsables d’ajudar als alumnes a tranquil·litzar-se i fer-los entrar a les aules correctament. 

- Podran demanar l’ajut del professorat que no estigui atenent l’esbarjo si resulta necessari. 

En els dies de pluja o de mal temps, els alumnes romandran a l’aula amb el/la tutor/a. Aquest/a serà 

l’encarregat/da de atendre els alumnes durant aquesta estona.  Els mestres que per torn tinguessin 

atenció d’esbarjo aquell dia, i aquells altres mestres no tutors –encara que no tinguessin esbarjo- faran 

tasques de suport als/les tutors/es pel bon funcionament de l’esbarjo. 

 

En cas que no plogui, però que l’estat del pati sigui inadequat per poder fer l’esbarjo amb normalitat, cada 

tutor/a decidirà si el grup d’alumnes surt al pati, observant especialment les zones de joc pròpies del grup, i 

atenent l’esbarjo durant tota l’estona que duri prenent les mesures necessàries i delimitant els espais que 

es creguin necessaris.  

8.1.5. DE LES ABSÈNCIES DEL PROFESSORAT 

Es considera absència la no assistència a l’escola tant en l’horari lectiu com en el de permanència 

(exclusives, formació, etc.).  Els mestres han de comunicar per escrit amb antelació les seves absències 

previstes, i s’hauran de recuperar si és el cas, sempre segons la normativa vigent. El professorat absent 

haurà de lliurar a la direcció els documents propis per considerar una absència justificada. 

Els/les mestres han de cobrir les substitucions dels companys/es que falten al centre segons els següents 

criteris: 

- S’agafaran per a substituir les hores destinades a SEP, Programació, Ed. Especial, Coordinacions, 

Desdoblaments, i Càrrecs directius, en aquest ordre.  

- Es procurarà que les persones que substitueixin a cada cicle hi siguin adscrites, o coneguin els nens.  
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- La direcció vetllarà per, en la mesura que sigui possible, distribuir les substitucions de la manera més 

equitativa possible 

L’equip directiu gestionarà el llibre d’absències i els aplicatius informàtics corresponents, per notificar al 

Departament d’Ensenyament les absències del professorat.  

8.1.6. HORARIS DEL CENTRE. 

Per norma general, els horaris del centre seran de 9:00 a 12:30, i de 15:00 a 16:30. Aquests seran de dilluns 

a divendres segons el calendari escolar que es presenti cada curs en la PGA. Cada matí hi haurà un torn 

d’esbarjo de 30’ 

 

Aquells alumnes que estiguin inclosos en el Suport Escolar Personalitzat (SEP) podran romandre fins a dos 

mòduls de 45’ per setmana, entre les 12:30 i les 13:15. 

 

El Consell Escolar podrà aprovar horaris diferents per activitats extraordinàries que ho requereixin, ja sigui 

en les sessions de matí, de tarda, o bé que comportin jornada continuada. 

 

Aquest horari s’inscriu en el marc horari que fixa el Departament d’Ensenyament. En cas que es facin canvis 

en l’horari del centre, s’haurà d’informar el claustre de la proposta, i s’haurà d’aprovar en el Consell 

Escolar. A continuació, es farà constar el canvi mitjançant la modificació del present document. 

 

Serà competència de l’equip directiu el disseny dels quadres horaris dels grups-classe i del professorat, 

atenent: 

- El marc horari general del centre. 

- La jornada laboral del professorat i de la resta de l’equip docent. 

- Els permisos i/o reduccions de jornada del professorat, si és el cas. 

- La jornada lectiva de l’alumnat. 

- La distribució del currículum que proposi el Departament d’Ensenyament. 

- Les necessitats pròpies dels alumnes de cada nivell. 

- El criteri i les propostes del professorat. 

8.1.7. UTILITZACIÓ DELS RECURSOS MATERIALS. 

Els recursos materials del centre –ja siguin generals o específics- estan a disposició de tot el professorat per 

la pràctica docent en el centre. Tot i això, es prioritzarà l’ús dels materials específics (d’educació física, 

musical, especial, o llengües estrangeres) per part dels mestres que imparteixin les àrees pròpies. 

 

Els mestres encarregats de les àrees específiques seran els encarregats de gestionar els materials, tal com 

consta en l’apartat 4.3.1.2 del present document. 
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EL conjunt d’ordinadors portàtils constarà d’un horari d’ús que es confeccionarà a l’inici de cada curs. 

Aquests aparells es desaran en espais tancats amb clau, o en cas que estiguin habitualment en una aula hi 

estaran assegurats amb un cable de seguretat a la taula. 

Els materials d’Educació Física no podran fer-se servir a l’esbarjo si no és amb el permís i la supervisió 

d’algun/a mestre/a. Els materials del centre que es puguin fer servir a l’esbarjo (pilotes, cordes, etc) estaran 

a l’abast dels alumnes, fora dels armaris o quartets de material. Els mestres que atenguin l’esbarjo segons 

el torn establert vetllaran pel bon ús d’aquests materials. 

8.1.8. ACTUACIONS EN EL SUPÒSIT DE RETARD EN LA RECOLLIDA DE L’ALUMNAT A LA SORTIDA DEL CENTRE. 

En cas que una família no es presenti puntualment a recollir el/la seu/seva fill/a, se seguirà el següent 

procediment: 

- El/la mestre/a que ha tingut classe amb el grup vetllarà l’alumne 15’ fins passada l’hora de la sortida, informant al/a la 

tutor/a de l’endarreriment de la família. 

- Si passats 15’ la família no ha arribat o bé no s’ha posat en contacte amb l’escola, el/la mestre/a ho farà saber a algun 

membre de la direcció del centre. La direcció vetllarà per trobar algun responsable legal o familiar que es pugui fer 

càrrec de l’alumne.  

- Si no és possible localitzar ningú, passats 60’ des de l’acabament de l’activitat escolar, l’equip directiu ho notificarà als 

Mossos d’Esquadra de Balaguer per notificar el succés.  

Durant tot aquest procediment, un/a mestre/a s’haurà de fer càrrec de l’alumne/a, ja sigui el/al mestre/a 

que ha fet classe en el grup la darrera hora, el/la mestre/a tutor/a, o un membre de l’equip directiu, segons 

la situació i la disposició del professorat. En tot cas es prioritzarà el benestar de l’alumne, vetllant per a que 

estigui acompanyat i ben atès en tot moment. 

Si es creu convenient, la direcció podrà autoritzar incloure l’alumne/a en alguna activitat extraescolar 

d’acollida-cangur que tingui lloc simultàniament, sol·licitant permís als responsables d’aquesta activitat. En 

aquest cas caldrà informar la família que l’alumne/a està en aquesta activitat; en cas que no s’hagi pogut 

contactar amb la família un o més responsables del centre educatiu haurà de romandre al centre per fer-se 

càrrec novament de l’alumne un cop finalitzada aquesta activitat. 

8.1.9. ACTUACIONS EN EL SUPÒSIT D’ABSENTISME DE L’ALUMNAT. 

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

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

comunicarà a la direcció del centre per a estudiar el cas i intervenir-hi. Es procurarà en primer lloc la solució 

del problema amb l'alumne i el seu pare, mare o representant legal, el tutor i el/la director/a i, si cal, 

sol·licitarà la col·laboració dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògics (EAP), en el cas 

d’alumnes amb necessitats educatives especials, i dels serveis d'assistència social del municipi. 

La direcció serà la responsable de trametre les dades d’absentisme d’alumnes a la inspecció de zona 

trimestralment. 
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Totes aquestes mesures i altres relacionades amb l’absentisme de l’alumnat, es gestionaran a través del 

protocol d’absentisme que es va aprovar el curs 2015/2016 i que s’annexa al final d’aquest document. 

8.1.10. PLA D’ACOLLIDA EN EL CENTRE 

El centre disposa d’un pla d’acollida que engloba diferents apartats: 

 Pla d’acollida d’alumnat nouvingut 

 Pla d’acollida de noves famílies 

 Pla d’acollida de professorat nou 

 Pla d’acollida de practicants 

En cada un d’aquests documents es detallen les actuacions i informacions que es donaran en cada un 

d’aquests supòsits. Encara està pendent que s’aprovi en claustre i en el Consell Escolar. 

8.1.11. ADMISSIÓ D’ALUMNES MALALTS I DELS ACCIDENTS. 

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

recuperació.  Si a l’escola es detecta que un/a nen/a no es troba bé o pateix alguna malaltia infecciosa 

s’avisarà a la família per a que el vinguin a buscar. Si el/la mestre/a que ho detecta no és el/la tutor/a de 

grup, li ho haurà de fer saber abans de comunicar-ho a la família. 

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

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

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

conforme el personal del centre li pot donar la medicina. Es recomanarà a les famílies pautar l’administració 

de medicaments en hores que es pugui fer a casa. 

8.1.12. SEGURETAT, HIGIENE I SALUT. 

Incidents i accidents. El/La mestre/a o la persona responsable que es trobi dirigint o vigilant una activitat 

escolar, extraescolar o complementària en la qual tingui lloc un accident, haurà d'atendre la situació 

produïda amb els mitjans de què pugui disposar, actuant en tot moment amb la diligència deguda, 

conforme al que estableix la normativa vigent. 

Si la gravetat de l’accident és lleu, es valorarà la possibilitat de curar l’alumne amb els mitjans propis del 

centre, o bé acudint al dispensari municipal acompanyant l’alumne/a un mestre. En aquests casos, caldrà 

avisar el/la tutor/a de l’alumne immediatament, per comunicar-ho a la família si es considera convenient. 

Si la gravetat de l’accident és greu, es trucarà a la família per que portin el/la alumne/a al servei mèdic 

d’urgències. En cas de no localitzar cap responsable legal, ses trucarà el 112 i se seguiran les indicacions 

rebudes, acompanyant l’alumne/a en tot moment. 

Si l’accident és molt greu o d’especial urgència, es trucarà al telèfon 112 per sol·licitar atenció mèdica 

urgent, al/a la tutor/a i a la direcció del centre, es farà saber a la família el més aviat possible. 
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En tots els casos prendran les mesures adients - si escau - per tal que tots els alumnes romanguin atesos.  

Si la gravetat de la situació ho requereix, el/la director/a del centre avisarà, tan aviat com sigui possible, la 

inspecció educativa, a fi que l'òrgan competent pugui prendre les mesures adients de protecció de l'alumne 

accidentat, si escau, i assabenti el pares, la mare o els tutors, o terceres persones perjudicades, sobre els 

fets ocorreguts i el procediment establert per reclamar en via administrativa.  

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

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

proveït el centre.  

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

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

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

L’escola disposa del pla d’emergència i evacuacions com un reglament específic per a aquests supòsits. 

Aquestes normes es donaran a conèixer a l'inici de cada curs, a l'alumnat, al professorat i a la resta de 

personal.  

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

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

resultats d'aquestes valoracions seran tinguts en compte per a la millora i actualització del pla 

d'emergències i evacuacions.  

Tots els materials emprats als centres educatius han de reunir els criteris de qualitat i seguretat que 

estableix la normativa vigent. En particular, els recursos lúdics, les joguines i el material d’ús fungible han 

d’estar identificats amb el marcatge CE de conformitat. S’han de mantenir arranjats en un espai per a 

l’emmagatzematge i en bon estat de netedat i seguretat per evitar riscos d’infecció, malaltia i contaminació 

i garantir les condicions higienicosanitàries. 

Tant l’equipament com el mobiliari han d’estar adaptats a les edats i característiques dels i de les 

usuaris/àries, i s’han d’evitar cantoneres i materials de risc. 

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

aquest cas l’escola. Amb aquesta finalitat, les famílies són responsables de la higiene de llurs fills, tant 

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

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

informant a la comissió social en cas que es detecti una possible negligència de les famílies en l’atenció dels 

menors.  

Els alumnes que tinguin polls ho hauran de comunicar al centre, i han de romandre a casa fins la total 

eliminació de polls i llémenes. Aquesta circumstància l’ha de comprovar el personal del centre (tutor/a, 

direcció) davant dels pares, quan el nen es vol reincorporar a l’activitat normal de l’aula.  
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8.1.13. PLA DE CONSUM DE FRUITA 

El centre segueix amb la línia d’escola verda i per tant, tenim en compte totes aquelles actuacions que 

faciliten uns bons hàbits alimentaris i de salut, entre altres aspectes. Així doncs,  quan duguem a terme la 

campanya del consum de fruita a les escoles, tindrem especialment cura en repartir les circulars i avisar a 

les famílies de quan toca fruita per esmorzar, així com també procurarem que tots els alumnes mengin la 

fruita aquell dia, o si més no facin l’esforç per tastar-la.  

8.1.14. INDUMENTÀRIA I OBJECTES PERSONALS DE L’ALUMNAT 

La roba que vesteixin els alumnes ha de ser adient a l’activitat que s’ha de realitzar a l’escola. No és 

obligatori l’ús de la bata per norma general, aquesta es considera un material didàctic per emprar en 

activitats concretes. 

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

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

d’educació primària serà necessari portar l’uniforme esportiu del centre. En cas de no dur el xandall, el/la 

mestre/a responsable de l’àrea podrà sancionar l’alumne sense fer la sessió d’educació física. 

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

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

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

tipus de violència. 

La roba dels alumnes haurà d’anar degudament marcada amb el nom, i caldrà que tingui una beta per 

penjar-la correctament. 

Per norma general, els alumnes no poden dur dispositius electrònics personals (mòbils, tauletes, 

smartwatch, etc.).  

Tampoc no es podran dur joguines o estris personals, amb l’excepció d’aquells que tinguin relació amb 

treballs escolars puntuals i que s’hagin sol·licitat des de la tutoria. 

8.1.15. AGENDA ESCOLAR 

L’agenda compleix principalment funcions de comunicació família-escola, i d’organització personal de 

l’alumnat. 

Serà obligatori l’ús de l’agenda escolar per tots els alumnes del centre. Així mateix, serà imprescindible que 

l’agenda estigui sempre a disposició de l’alumne en el centre, i que diàriament vagi a casa. Serà 

responsabilitat de l’alumnat del bon estat de l’agenda, i de la família de revisar-la periòdicament. 
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8.1.16. LLIBRES I MATERIALS DIDÀCTICS 

Acabat cada curs escolar la direcció del centre farà arribar a les famílies el llistat de llibres i materials 

didàctics per al curs vinent. Aquest s’elabora i es revisa anualment per part del claustre, complint els 

següents criteris: 

- Els materials s’adeqüen a l’estil educatiu i pràctica del centre 

- S’optimitza l’ús dels materials per que durin el màxim possible. 

- Es redueix l’ús d’aquells materials que no es considerin importants. 

- Es fomenta la socialització de llibres com a mesura d’estalvi. 

 

L’ús d’aquests materials didàctics serà obligatori per part de l’alumnat. 

 

Degut a que hi ha una sèrie de despeses referents a materials didàctiques que es fa des del centre, es podrà 

sol·licitar a les famílies una quota referent al pagament d’aquests materials (principalment impressions i 

paper). El centre es compromet a revisar anualment aquest import, per tal d’ajustar-lo a la despesa feta. 

8.1.17. OBJECTES PERDUTS 

La pèrdua d’objectes personals en el centre serà responsabilitat del(s) seus propietaris. El centre disposa 

d’un espai per desar els objectes perduts que es trobin en el centre, i es custodiaran fins un màxim de tres 

mesos. 

En cas que un/a alumne/a perdi un objecte en el centre, caldrà que ho comuniqui al/a la tutora per poder-

hi col·laborar en la recerca. 

Per tal de minvar la pèrdua d’objectes personals (especialment peces de roba, carmanyoles, coberts i 

llibres), serà imprescindible que duguin el nom de l’alumne/a.  

8.2. DE LES QUEIXES I RECLAMACIONS.  

8.2.1. ACTUACIONS EN CAS DE QUEIXES SOBRE LA PRESTACIÓ DE SERVEI QUE QÜESTIONIN L’EXERCICI 

PROFESSIONAL DEL PERSONAL DEL CENTRE. 

Marc legal 

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2004 de la Secretaria General del Departament d’Ensenyament. 

Decret 198/1996 (DOGC 14/6/1996), modificat pel Decret 352/2000 

En cas de queixes per part de famílies, que no s’hagin pogut solucionar verbalment amb el/la mestre/a en 

particular, se seguirà el següent protocol: 

a) Presentació i contingut de l’escrit de queixa o denúncia. L’escrit normalment es presentarà a la direcció 

del centre, mitjançant el model establert (Annex), o bé un altre que contingui: 

- Identificació de la persona o persones que el presenten; 

- Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible (amb especificació dels desacords, de les 

irregularitats, de les anomalies, etc., que qui presenta la queixa creu que s’han produït per acció o omissió del 

professor o d’un altre treballador del centre a què es refereixen); 
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- Data i signatura. 

Així mateix, es recomana que l’escrit vagi acompanyat de totes les dades, documents i altres elements 

acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es faci referència. 

b) Actuació de la direcció del centre davant de l’escrit. Correspon a la direcció: 

- Rebre la documentació i estudiar-la. 

- Directament, o a través d’altres òrgans del centre si fa al cas, obtenir indicis –i sempre que sigui possible fer 

comprovacions per arribar a evidències– sobre l’ajustament dels fets exposats a la realitat. 

- Traslladar còpia de l’escrit de queixa rebut al professor o treballador afectat, i demanar- li un informe escrit precís 

sobre els fets objecte de la queixa, així com l’aportació de la documentació provatòria que consideri oportuna. 

L’informe escrit es pot substituir per una declaració verbal de la persona afectada que es recollirà per escrit en el 

mateix moment que la formuli, es datarà i la signarà, com a mínim, la persona afectada. En tot cas, la direcció ha de 

vetllar perquè el procediment específic establert al centre prevegi escoltar l’interessat. 

- Estudiar el tema amb la informació així recollida i, si la direcció ho considera oportú, demanar l’opinió d’òrgans de 

govern i/o de participació del centre sobre el fons de la qüestió. 

- Dur a terme totes les actuacions d’informació, d’assessorament, de correcció i, si fa al cas, d’aplicació dels 

procediments de mediació, en el marc de les funcions que la direcció té atribuïdes com a representant de 

l’Administració en el centre, a la qual correspon vetllar pel compliment de la normativa i exercir la prefectura del 

personal que hi té adscrit. 

- Contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb constància de recepció, comunicant-los la solució a què s’ha 

arribat o, si escau, la desestimació motivada de la queixa. Com a mínim, cal contestar al primer signant de la denúncia, 

i fer constar en l’escrit de resposta informació sobre quin és el següent nivell al qual poden acudir si no queden 

satisfets per la resolució adoptada (o les  actuacions empreses) per la direcció del centre. 

En el cas que el/la director/a sigui part directament interessada en la queixa, s’haurà d’abstenir d’intervenir 

en el procés i, en el seu lloc, ho farà el/la cap d’estudis. 

c) Actuacions posteriors i arxivament de la documentació. Conclosa l’actuació de la direcció, es podrà 

informar la direcció dels Serveis Territorials de la incidència produïda i la solució que se li ha donat. En tot 

cas, la documentació generada quedarà arxivada, en original o còpies autenticades, a la direcció o la 

secretaria del centre, a disposició de la Inspecció d’Ensenyament. 

Un escrit de denúncia presentat al centre s’ha de poder resoldre, en primera instància, en l’àmbit de la 

institució escolar. És per això que el tràmit d’informar la direcció dels Serveis Territorials només s’ha de 

considerar com un tràmit potestatiu de la direcció. Una altra cosa és que la persona denunciant reiteri 

posteriorment la queixa o denúncia davant dels Serveis Territorials o, si formalment escau, hi presenti una 

reclamació, cas en què la direcció del centre serà posteriorment requerida des dels Serveis Territorials 

perquè aporti la  informació i documentació a partir de la qual havia resolt en primera instància 

8.2.2. RECLAMACIONS SOBRE QUALIFICACIONS OBTINGUDES AL LLARG DEL CURS. 

Les famílies tindran el dret de conèixer les qualificacions de les proves que facin els seus/ves fills/es, i el 

deure de fer-ne el seguiment. Aquests resultats es notificaran, preferiblement, mitjançant l’agenda escolar 

dels alumnes. 
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Les possibles reclamacions sobre qualificacions per part dels tutors legals es dirigiran al/a la mestre/a que 

hagi fet la correcció, i s’hauran de comunicar dins un termini de 3 dies a partir de la publicació, o 

comunicació de les qualificacions.  

El/la mestre/a que hagi avaluat la prova revisarà la correcció d’aquesta, i si és necessari s’entrevistarà amb la 

família dins els mòduls horaris establerts per tal de fer els aclariments pertinents. En cas que la família no 

admeti els arguments del/de la mestre/a en qüestió, es podrà adreçar a la direcció del centre. 

Les famílies tindran el dret de consultar les proves originals escrites dels seus/ves fills/es, però aquestes no 

podran treure’s del centre. Serà responsabilitat de cada mestre/a custodiar de forma ordenada les proves 

escrites fetes pels alumnes durant tot el curs escolar. 

8.2.3. IMPUGNACIÓ DE DECISIONS DEL ÒRGANS I PERSONAL DEL CENTRE. 

Tant els tutors legals dels alumnes com el professorat tenen el dret de presentar un escrit d’impugnació 

davant les decisions del claustre, de l’equip directiu, o del Consell Escolar. 

 

Les impugnacions referents a decisions o actuacions del claustre es presentaran a la direcció del centre, 

seguint el mateix protocol que en la secció 8.2.1 del present document. 

Les impugnacions referents a decisions o actuacions del la direcció del centre o bé del Consell Escolar es 

presentaran davant els Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida, seguint el protocol que defineix la 

resolució de 24 de maig de 2004 en l’Annex 2 (DOGC 1006, maig de 2004) 

8.3. SERVEIS ESCOLARS. 

8.3.1. SERVEI DE MENJADOR. 

El servei de menjador escolar està acollit al Conveni del Consell Comarcal. Les normes específiques de 

funcionament que siguin susceptibles de variar es recolliran anualment en les Programacions Generals 

Anuals. 

 

Les normes generals de funcionament del menjador són les següents: 

- Tots els alumnes del centre podran fer ús del menjador escolar. 

- El preu màxim del servei diari serà el que indiqui el Departament d’Ensenyament 

- Les famílies que utilitzin el servei de menjador hauran d’acceptar obligatòriament les normes específiques, que es 

comunicaran cada curs. 

- La normativa específica es revisarà sempre que sigui necessari en el  Consell Escolar del centre, i romandrà exposada 

en el plafó d’anuncis del centre. 

El centre disposa  d’un Pla de funcionament del menjador on s’inclou les directrius que regeixen aquest 

servei, i que s’aniran revisant cada curs. 
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8.3.2. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Les activitats extraescolars són gestionades per l’AMPA, i s’ofereixen a tot l’alumnat del centre llur família 

sigui sòcia de l’AMPA. Les famílies rebran la informació oportuna en referència a l’oferta d’activitats, i 

hauran de posar en coneixement de la junta de l’AMPA els dubtes que hi tinguin al respecte.  

L’AMPA establirà  la  normativa pròpia de les activitats extraescolars, la qual haurà d’anar en 

consonància amb les NOFC del centre. En cas que no sigui així, o bé si no hi ha una normativa específica, 

s’aplicaran les NOFC del centre amb les consideracions necessàries. 

 

L’AMPA i el professorat del centre col·laboraran mútuament de manera especial a l’inici de les activitats 

extraescolars, amb l’objectiu de definir els grups d’alumnes que hi assisteixen, els llocs que han d’ocupar, i 

per fer entrega dels alumnes als/a les monitors/es corresponents.  

 

El centre posa a disposició dels/de les monitors/es de les extraescolars els espais i equipaments del centre. 

Aquests/es monitors/es es comprometran a fer bon ús d’aquests equipaments i espais, i podran tractar 

amb l’AMPA o amb la direcció si és necessari per resoldre situacions que puguin trobar-se. D’altra banda, la 

direcció podrà fer les puntualitzacions oportunes als/a les monitors/es, en referència a l’ús d’aquests 

equipaments o dels espais del centre.  

8.4. GESTIÓ ECONÒMICA. 

El/la secretari/ària de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre, amb el vistiplau del/de la 

director/a (elaboració del pressupost, seguiment del mateix, pagaments, liquidació...), amb l’aplicatiu de 

gestió Esfer@ i els mecanismes complementaris que es necessitin. 

Cada any es presentarà el pressupost i la liquidació econòmica dels exercicis econòmics pertinents, dins els 

terminis que indiqui el Departament. El claustre n’haurà d’estar assabentat, i el Consell Escolar haurà 

d’aprovar ambdós documents. 

A cada reunió ordinària del claustre de mestres el/la secretari/ària del centre informarà de l’estat de 

comptes, i dels darrers moviments bancaris d’especial rellevància. 

Quan algun mestre realitzi una compra per la classe o per l’escola, primer caldrà l’autorització del/de la 

secretari/ària  i, en cas que s’autoritzi n’haurà de demanar factura de la compra. El/la secretari/ària del 

centre realitzarà els pagaments de manera que no es perllonguin més enllà de 15 dies hàbils. 

 

Aquelles activitats complementàries que tinguin un cost complementari (tallers, sortides, colònies...) es 

pagaran al centre, mitjançant el mecanisme que es comuniqui a les famílies. En la mesura que sigui possible 

es facilitarà el pagament per part de les famílies mitjançant un ingrés bancari en un compte corrent de 

titularitat del centre, per agilitzar el procés i evitar la manipulació d’efectiu. 

 



 

NOFC del centre 

 

-Pàgina 73 - 

 

Per norma general no es podran retornar els diners d’una activitat complementària en cas que un/a 

alumne/a no hi hagi pogut assistir. En cas que el centre no hagi hagut de fer el pagament de la part 

proporcional de l’alumne/a en qüestió, si que es podrà retornar a la família l’import que correspongui. 

8.5. GESTIÓ ACADÈMICA I ADMINISTRATIVA. 

8.5.1. DE LA DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA 

El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a la documentació de l'alumnat, que 

compren la documentació acadèmica i la de gestió, de l'arxiu individual i la relativa als grups d'alumnes. 

La secretaria del centre disposarà de l’arxiu escolar. En aquest hi haurà un arxivador per cada grup classe on 

es guarda la documentació dels alumnes. Cada alumne disposa d’un portafoli on es guarda la seva 

documentació personal: 

 Primària: Fitxa dades bàsiques, informe final de curs, informe final de cicle, mesures d’adaptació curricular i 

informes EAP si es el cas, autorització pàgina web, opció religió, documents judicials si es el cas, informes 

mèdic si és el cas. En el cas d’alumnes vinguts d’un altre centre també hi ha la documentació enviada per 

l’altre centre (informe personal de trasllat i historial acadèmic). Les notes de cada trimestre es guarden en 

format PDF per si es necessiten les dades en algun moment. 

 Infantil: Fitxa dades bàsiques, fitxa de salut, informe de l’adaptació, entrevista inicial, resum escolarització 

individual, informe global individual de final d’etapa. 

Qualsevol mestre pot consultar la documentació del seu alumnat, sense treure-la de les dependències 

d’administració. 

8.5.2 DE LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA. 

L'activitat administrativa es formalitza en arxius, registres i documents tècnics. El centre disposarà de tots 

els llibres de registre preceptius degudament habilitats i diligenciats: 

- Registre de correspondència. 

- Matrícula d’alumnes (SAGA). 

- Historials acadèmics dels alumnes (SAGA). 

- Registre de certificacions. 

- Llibre d’absències i permisos del professorat. 

- Llibre d’actes de claustre. 

- Llibre d’actes del consell escolar. 

- Llibres d’actes de comissions i cicles. 

- Llibres de comptabilitat (SAGA). 

- Pressupost del centre. 

- Inventaris. 

El centre disposarà d'un arxiu actiu: documentació activa del centre que s’utilitza per a la realització de les 

seves tasques ordinàries. Aquesta s’ha de custodiar un màxim de 5 anys, excepte aquells que puguin generar 

certificacions posteriors (per exemple dades anuals). La documentació de gestió econòmica s’ha de 

custodiar un mínim de 6 anys. L’arxiu històric (tots els llibres-registre, actes i títols) i els historials acadèmics 

mentre no siguin lliurats al titular o enviats a un altre centre per canvi en l’escolarització, s’han de conservar 

permanentment. 
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Les actes dels òrgans col·legiats fets amb mitjans informàtics s’enquadernaran, assegurant la numeració de 

pàgines, amb la diligència d’obertura i certificació final de tancament on consten les actes que conté el 

llibre, degudament signat pel/per la director/a i el/la secretari/a. 

8.5.3. DE LA PROGRAMACIÓ CURRICULAR 

A partir de la normativa educativa vigent i del projecte educatiu de centre, el professorat de l'escola haurà 

de fer dos tipus de programacions: 

- Temporització de cada assignatura: Han de constar-hi les unitats didàctiques que es treballaran, distribuïdes per 

mesos i setmanes, per tal de tenir una visió global de la matèria. S'ha de presentar al cap d'estudis a principi de 

curs. 

- Programació setmanal o quinzenal: Aquesta programació, més concreta i específica, situarà les activitats que es 

fan dia a dia a classe. Cal que les activitats siguin coordinades per ambdós grups flexibles del mateix nivell, i que 

estiguin en un lloc ben visible de l’aula: penjades al suro o al quadern de programacions, sobre la taula. Amb 

aquesta programació s'assegura que si una persona falta, qualsevol altra pugui desenvolupar la classe sense 

trencar el ritme del grup. 

8.5.4. ALTRA DOCUMENTACIÓ. 

El centre també recollirà i custodiarà la documentació referent a l’activitat i col·laboració amb altres sectors 

de la comunitat educativa i serveis escolars (coordinació amb altres centres educatius, menjador, serveis 

socials, etc.) 

8.6. DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I DE SUPORT SOCIOEDUCATIU DEL CENTRE.  

Dels drets del/de la l’auxiliar administratiu/va 

El personal d'administració i serveis té els drets que li reconeix, en cada cas, la seva pròpia normativa 

laboral. 

Igualment, li corresponen els drets que reconeix la normativa en matèria educativa, específicament:  

- Ser respectats en la seva dignitat personal i professional per tots els restants membres de la comunitat educativa. 

- Poder traslladar els seus suggeriments directament a la direcció. 

- Participar mitjançant el seu representant al consell escolar, en la gestió del centre. 

- Dels deures de l’auxiliar administrativa 

- La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes. 

- La gestió administrativa dels documents acadèmics: expedients acadèmics, títols, certificacions, diligències,... 

- La gestió acadèmica i tramitació dels assumptes propis del centre. 

- Respectar els drets i llibertats dels altres membres de la comunitat educativa. 

- Respectar la normativa del centre, així com altres normes de rang superior que resultin d'aplicació. 

- Dur a terme les tasques que els òrgans de govern del Centre els donin referents a les seves funcions.   

- Comunicar a la direcció qualsevol anomalia que observin i que pugui perjudicar el desenvolupament de les 

activitats del centre.  

- Fer complir les normes de convivència establertes en aquest reglament.  

- Complir els deures que, en cada cas, s’especifiquen en la seva normativa laboral. 

Dels drets i deures del/de la tècnic en educació infantil 
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- Participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge: organització de l’aula, 

elaboració de materials didàctics, suport al desenvolupament de les sessions.  

- Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge d’hàbits 

d’autonomia de l’alumne/a.  

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

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

- Participar en processos d’observació dels infants. 

8.7 ALTRES PROFESSIONALS DEL CENTRE 

La resta de personal vinculat al centre, degudament contractat per tercers (institucions, entitats, 

associacions o empreses), com poden ser els monitors dels serveis (menjador, acollida, activitats 

extraescolars, auxiliar d’EE...) que es duen a terme dins del recinte escolar, el personal de neteja..., tenen el 

regim de funcionament que li correspon, d’acord a la seva vinculació a la institució, associació, entitat o bé 

empresa respectiva.  

No obstant, com a treballadors que són al centre, la direcció de l’escola o el consell escolar, poden 

intervenir en relació amb els contractants per informar-los de les anomalies o disfuncions perquè en tingui 

coneixement i/o proposar les mesures adients per corregir-les. 

Aquest personal, a més dels drets i deures específics que es derivin del seu contracte i de la seva pròpia 

normativa laboral, tenen, a nivell general, els mateixos drets i deures continguts en aquest reglament en 

tant que són personal que treballa al centre. 
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10. REVISIONS DEL DOCUMENT 
El present document està subjecte a al realitat del centre i als canvis que aquest pugui veure en el seu 

entorn o funcionament. Per aquest motiu, i amb la idea que sempre sigui un document flexible, vàlid i 

eficaç, l’equip directiu anirà recollint les modificacions que e4s creguin necessàries. Aquest recull, en funció 

de la seva urgència o necessitat, s’agruparan i es presentaran al claustre de mestres i al Consell Escolar per, 

si s’escau, aprovar-les de forma definitiva. 

L’historial de modificacions és el següent: 

- 25 de setembre de 2014. Aprovació del nou document de les NOFC, que substitueix l’antic ROC de la ZER El 

Jonc. 

 

- 20 d’octubre de 2016: Es deixa constància clara que els representants del sector professorat en el consell 

escolar poden compensar les hores de les reunions d’aquest òrgans per hores no lectives de permanència en 

el centre. Es marquen les pautes generals del centre sobre els deures escolars dels alumnes. Es modifiquen 

algunes sancions per faltes greus o molt greus. No poden expulsar-se alumnes de forma definitiva. Es 

modifiquen els tipus d’autoritzacions: anuals, permanents, eventuals. Es defineix el funcionament dels 

comunicats electrònics a famílies. Es modifiquen les pautes de col·laboració amb les campanyes de vacunació 

infantils. S’afegeix la constància del nou pla d’acollida del centre. Es menciona el pla de consum de fruita a 

l’escola. S’elimina l’obligatorietat de la bata a primària. S’incorpora el pla de funcionament de menjador. 

 

- 28 de gener de 2019: Eliminació de normes de menjador ja compreses en les PGA i en el Pla de menjador que 

s’aprova anualment. Detallatge dels instruments que els alumnes no poden dur a l’escola, en especial 

“smartwatch”. No obligatorietat dels alumnes d’infantil de vestir la bata escolar. Canvi de nomenclatura 

“coordinador TAC” a “Coordinador de cultura digital”. Eliminació de la norma que permetia a l’AMPA 

nomenar un representant del sector famílies en cas de vacant sense membre suplent, per no adequar-se a la 

normativa superior.  Definició de les funcions de la secretaria del Consell Escolar, que sí que disposa de veu i 

vot. Obrir la possibilitat a l’AMPA de definir una normativa pròpia a les extraescolars, sempre i quan se 

cenyeixi a les NOFC del centre. Eliminació del text que defineix el Pla de Tutoria, per passar a formar part del 

PEC que recentment s’aprovarà i per evitar contradiccions. Autorització de drets d’imatge de l’alumnat, que 

serà vàlid per tota l’etapa. 
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11. DISPOSICIONS FINALS 
Primera. Interpretació del reglament  

1. Es faculta el/la director/a per a la interpretació de les NOFC.  

 

Segona. Modificacions  

1. Aquestes NOFC són susceptibles de ser modificades per les causes següents:  

- Perquè no s'ajusti a la normativa de rang superior,  

- Per l'avaluació que en faci el consell escolar, perquè concorren noves circumstàncies a considerar o 

nous àmbits que s'hagin de regular.  

2. El consell escolar ha d’avaluar positivament les modificacions de les NOFC per poder ser aprovades 

3. Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans col·legiats, els òrgans de coordinació i les 

Associacions de Pares i Mares.  

4. Els casos no previstos en el present document seran resolts pel Consell Escolar, i passaran 

automàticament a articular-se com a disposicions addicionals en el present NOFC. 

 

Tercera. Publicitat  

1. Les NOFC es difondran a tots els membres de la comunitat educativa a través dels seus representants 

en el Consell Escolar, i es faran públiques mitjançant la pàgina web del centre. Se’n lliurarà un 

exemplar a l’AMPA.  

2. S'explicaran els punts més rellevants d'aquestes NOFC a l'alumnat, en el decurs de la normal activitat 

acadèmica, segons les respectives edats. A l’agenda de l’alumnat hi haurà un resum del reglament que 

en faciliti la comprensió.  

3.  Totes les modificacions que s'introdueixin tindran el mateix procés de difusió que s'ha descrit 

anteriorment.  

 

 

 

 

 



 

NOFC del centre 
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Quarta. Entrada en vigor  

Aquestes NOFC entraran en vigor a partir del dia 29 de gener de 2019. 

El director 

 

                                          Èric Berga Sesé 

 
DILIGÈNCIA per fer constar que les presents NOFC han estat avaluades positivament pel Claustre de 

mestres, i també pel Consell Escolar el dia 28 de gener de 2019 segons el llibre d’actes d’aquest òrgan 

col·legiat, i per tant, recollint aquest consens, són aprovades pel director del centre . 

Vist-i-plau  

La secretària       El director 

Roser Cases LLubes                 Èric Berga Sesé 
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