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I.- INTRODUCCIÓ                                                                                         

La Llei d’educació de Catalunya (LEC) estableix que un dels principis organitzatius pel 
qual s’ha de regir el sistema educatiu ha de ser el de l’autonomia de cada centre. Amb la 
dotació d’autonomia als centres educatius la Llei vol flexibilitzar el sistema i millorar 
l’educació, acceptar la diversitat de centres i rebutjar la uniformitat com a valor del sistema 
educatiu. 

L’exercici de l’autonomia de cadascun d’aquests centres educatius es desenvolupa en 
torn del seu projecte educatiu i s’articula, entre altres instruments, a través de les 
concrecions curriculars del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament 
del centre. Aquestes normes, que d’acord amb la Llei d’educació, són presents en els 
diversos àmbits d’actuació de cada centre, i que aquest ha d’elaborar i aprovar, tenen un 
marc i uns continguts mínims que, d’acord amb la Llei, el Decret 102/2010, d’autonomia 
dels centres educatius estableix i sistematitza. 

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) són un conjunt de normes, 
preceptes i instruccions que serveixen per regular, de forma ordenada i sistemàtica, 
l’estructura organitzativa i la gestió de l’escola d’Educació Infantil i Primària Sant Nicolau 
de Canyelles i del seu règim acadèmic per garantir el correcte desenvolupament de les 
activitats educatives, el respecte entre tots el membres de la comunitat educativa i l’ús 
adequat de les dependències i instal·lacions del centre. 

Té la funció d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que 
s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet 
assolir els objectius proposats en el Projecte Educatiu del centre i en la seva programació 
anual. 

El conjunt de normes d’organització i funcionament del centre han de ser coherents amb 
els principis, valors, objectius i criteris educatius que el centre determini en el seu projecte 
educatiu. 

Correspon al consell escolar, a proposta de la direcció del centre públic, aprovar les 
normes d’organització i funcionament i les seves modificacions. Es poden aprovar 
globalment o per parts. 

Els pares i mares dels alumnes tenen dret a rebre informació sobre les NOF (art.25.1.e 
LEC). 

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 reglament es basa en la concreció dels trets recollits en el PEC següents: 

Filosofia de l’escola: 

El seu propòsit primordial serà buscar el ple desenvolupament de la personalitat dels 
alumnes, mitjançant la formació humana integral i el respecte de la personalitat de 
cadascun, basant-se en el respecte als principis democràtics de convivència i en els drets 
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i llibertats fonamentals. Es farà una especial incidència en la igualtat de gènere, el 
civisme, el respecte i la diversitat. 

Objectius educatius: 

 Fomentar l’educació dels alumnes en la llibertat i solidaritat, la convivència 
democràtica i el respecte als drets i llibertats fonamentals per a formar ciutadans/es 
responsables. 

 Fomentar la capacitat d’observació, d’anàlisi, d’investigació i de crítica, així com 
d’adquisició d’hàbits intel•lectuals i de treball. 

 Respectar el pluralisme ideològic. 
 Afavorir les relacions entre el Centre i el seu entorn sòcio-cultural. 
 Fomentar la participació de tota la comunitat educativa en el bon funcionament del 
Centre, especialment escola-família. 

 Potenciar un ensenyament actiu, tot desenvolupant la iniciativa i la creativitat, per 
aconseguir el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes. 

MISSIÓ: 

Som una escola pública, democràtica, catalana, laica i plural que proporciona un servei 
educatiu integral. 

L’escola està situada al Garraf, en una població de prop 5.000 habitants, habitat per 
famílies treballadores amb molta diversitat cultural i social. 

Treballem per aconseguir la cohesió social a través del diàleg i el respecte a les opinions 
dels altres. 

Atenem les particularitats socials, intel·lectuals i familiars de tots els nens i nenes a través 
del respecte, la tolerància i la integració. 

Treballem per oferir una igualtat d’oportunitats, posant a l’abast de tot l’alumnat els 
recursos tecnològics de què disposem i que formen part de les activitats i el quefer 
quotidians. 

Ajudem a desenvolupar les capacitats del nostre alumnat, potenciant els valors fixats per 
tal d’aconseguir persones lliures, competents en la societat, respectuoses amb l’entorn, 
tolerants, autònomes, autocrítiques i responsables. 

Gaudim d’un bon clima de treball entre el professorat, i tenim capacitat d’innovació. 

VISIÓ: 

La nostra escola vol: 

Ser una escola pública de qualitat, on l’adquisició de valors sigui tant important com 
l’adquisició de coneixements, i a on alumnat i professorat gaudeixin amb les tasques que 
realitzen. 

Ser una escola acollidora, integradora i cooperativa, amb la participació de tota la 
comunitat educativa.  

Que els nostres alumnes siguin autònoms, responsables i respectuosos amb sí mateixos, 
amb les altres persones i amb l’entorn, capaços de resoldre els conflictes. 
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L’ús de pedagogies innovadores a l’aula que promoguin la interrelació entre totes les 
àrees i respectin els ritmes d’aprenentatge de l’alumnat: treballar per projectes a l’aula, 
treball cooperatiu, etc...  

Promoure una major participació i protagonisme en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, 
centrant l’atenció en els seus interessos, inquietuds i necessitats. 

Un equip docent que treballa coordinadament, capaç d’encetar projectes engrescadors 
per a tothom. 

Implicats en l’actualització dels mitjans tecnològics, i utilitzar-los de forma habitual en el 
desenvolupament dels processos d’ensenyament/aprenentatge. 

Incorporar l’esport com a mitjà d’integració i cohesió de l’alumnat.  

Promoure el potencial creatiu dels alumnes com a desenvolupament integral de l’ésser 
humà. 

Ser un agent actiu en la cura del medi ambient. 

Ser una escola oberta a les famílies i a l’entorn: ser un centre de referència en pedagogia 
activa, oferint les infraestructures pròpies del centre al poble. 

Potenciar la implicació i participació de les famílies en el progrés educatiu dels seus fills i 
filles, i en la vida escolar. 

VALORS:  

La nostra tasca educativa té com a repte desenvolupar les capacitats de l’autoestima, la 
responsabilitat, la cooperació i l’autonomia. 

Valorem per davant de tot (que no només): 

La identificació a un territori, a través de la difusió de les tradicions, arrels històriques, 
cultura, llengua pròpia, etc...  

La creativitat, la curiositat i la iniciativa i el sentit crític. 

La felicitat, gaudiment i satisfacció personal que obtenim com a recompensa pel nostre 
esforç, compromís, implicació personal i constància amb la feina que se’ns encomana. 

El respecte vers un mateix, l’altre i l’entorn, reconeixent l’autoritat dels adults, tant de 
mestres com de pares i mares. 

L’aplicació del sentit comú davant qualsevol situació. 

La inclusió, la tolerància, l’ajuda entre iguals i la cooperació amb la resta de grup. 

El diàleg com a mitjà per a comunicar-nos i aconseguir exposar les nostres idees d’una 
forma empàtica. 
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MARC NORMATIU: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación-LOE 

- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació-LEC 

- Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius 

- Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius i del personal 
directiu professional docent. 

- Decret 279/2006. De 4 d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, derogat parcialment 
(art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius. 

- Resolucions que aproven els documents per a l’organització i els funcionament dels 
diferents tipus de centres. 

 

II.- L’EQUIP DIRECTIU                                                        
 
Òrgans Unipersonals de Govern 

Són òrgans unipersonals de Govern: el/la directora/a, el/la Cap d’Estudis, el/la 
Secretari/a, que constitueixen l’Equip Directiu. 

a.- DIRECTOR/A 

El director/a presideix l’Equip Directiu, així com tots els altres òrgans col·legiats de 
l’escola, com ara el Consell Escolar o el Claustre. 

És qui representa el centre en tots els àmbits així com el responsable últim de qualsevol 
acció. Coordina i fomenta la relació entre els diferents membres de la comunitat 
educativa: alumnat, pares i mares, mestres i personal d’administració i serveis. 

El director/a té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de lideratge 
de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen en el marc de 
l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció 
aprovat. 

Segons la Llei d’Educació 12/2009, del 10 de juliol, el director/a li corresponen les 
funcions següents: 

Funcions de representació: 

 Representar oficialment el Centre. 
 Exercir la representació de l’Administració educativa del centre. 
 Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del 
centre. 

 Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i 
vehicular al centre els objectius i les prioritats de l’Administració. 
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 Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correcta 
aplicació al Centre. 

Funcions de direcció i lideratge pedagògics: 

 Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 
corresponents. 

 Vetllar perquè s’aprovi un desplegament i una concreció del currículum coherents 
amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

 Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i de 
les Normes d’Organització i Funcionament del centre. Així mateix plantejaments 
tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tot els altres plantejaments educatius 
del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 

 Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de 
comunicació en les activitats del centre. 

 Orientar, dirigir i coordinar totes les activitats del Centre d'acord amb les 
disposicions vigents i sense perjudici de les competències atribuïdes als òrgans 
col·legiats de govern. 

 Elaborar amb caràcter anual, en el marc del projecte educatiu, la programació 
general del Centre, conjuntament amb l'Equip Directiu i vetllar per l'elaboració, i 
aplicació. 

 Exercir la direcció del personal adscrit al Centre. 
 Adscriure el professorat als cursos i cicles, en la forma més convenient per a 
l'ensenyament i el centre, ateses les titulacions i les especialitats i valorades les 
possibilitats i les necessitats del Centre, i seguint les normes de funcionament del 
centre. 

 Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans col·legiats del 
Centre. 

Funcions en relació a la comunitat educativa: 

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

 Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 
disciplinàries corresponents. 

 Vetllar pel compliment de les normes de funcionament del centre. 
 Controlar l'assistència del professorat i el règim general dels alumnes, vetllant per 
l'harmonia de les relacions interpersonals. 

 Assegurar la participació del Consell Escolar. 
 Coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. 
 Establir canals de relació amb l’Associació de mares i pares d’alumnes i amb 
l’alumnat. 

 Garantir la informació sobre la vida del Centre als diferents sectors de la Comunitat 
Escolar. 

 Elaborar amb caràcter anual, en el marc del projecte educatiu, la programació 
general del Centre cada curs, conjuntament amb l'Equip Directiu i vetllar per 
l'elaboració, aplicació i aprovació pel Consell Escolar. 

 Elaborar la memòria anual d'activitats del Centre conjuntament amb l'Equip Directiu 
i aprovar-la pel Consell Escolar. 

Funcions en relació a l’organització i la gestió del centre. 

 Impulsar l’elaboració, l’aprovació i aplicació de les normes d’organització i 
funcionament del centre. 



 

9 
 

 Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el 
projecte educatiu. Designar el/la cap d'estudis i el/la secretari/a i proposar el seu 
nomenament al Departament d'Educació. 

 Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa 
vigent. 

 Visar les certificacions i documents oficials del Centre. 
 Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel 
secretari/ària del centre. 

 Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost 
aprovat. 

 Vetllar per l'adequada gestió i racionalització pressupostària. 
 Gestionar, davant dels serveis competents, la dotació de recursos materials i 
personals del Centre. 

 Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves 
funcions. 

 Altres funcions que per disposicions del Departament d'Educació siguin atribuïdes 
als Directors dels centres. 

b.- CAP D’ESTUDIS 

El/la Cap d’Estudis té les funcions de la coordinació i planificació interna de l’escola. 

Les funcions del Cap d’estudis són les següents : 

 Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del propi centre com amb els 
centres públics del municipi o de la zona. 

 Elaborar els horaris i la distribució de grups, aules i espais docents segons la 
naturalesa de l'activitat acadèmica, escoltat el claustre. 

 Organitzar les substitucions del professorat. 
 Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament i especialment 
amb els EAP’s. 

 Coordinar l'elaboració i l'actualització de les programacions i vetllar per les 
adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes 
d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne/a, especialment d'aquells que 
presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i 
participació de tots els mestres del claustre en els grups de treball. 

 Vetllar per la coherència i l'adequació en la selecció dels llibres de text i material 
didàctic i bibliogràfic utilitzat al llarg del procés educatiu i tenir cura de la seva 
conservació. 

 Vetllar pel compliment dels criteris fixats pel claustre de mestres sobre el treball 
d'avaluació dels alumnes i presidir les sessions d'avaluació. 

 Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge 
del professorat que es desenvolupin a l’escola. 

 Substituir el Director/a en cas d'absència o malaltia. 
 Altres funcions que li siguin encomanades pel Director/a o bé que li siguin 
atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació. 
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c.- SECRETARI/ÀRIA 

El/la secretari/ària té com a funcions el comandament dels aspectes administratius, 
econòmics, de serveis i manteniment. 

Són funcions específiques del secretari/ària: 

 Exercir la secretaria de les reunions que celebrin els òrgans col·legiats, i aixecar les 
corresponents actes. 

 Planificar i ordenar les tasques administratives de la secretaria, i assenyalar les 
prioritats de gestió atenent al calendari escolar i a la programació general del 
Centre. 

 Estendre les certificacions i documents oficials del Centre, amb el vist-i-plau de 
Director/a. 

 Tenir cura de la comptabilitat derivada de la gestió econòmica del Centre. 
 Elaborar el projecte de pressupost del Centre. 
 Confeccionar i mantenir actualitzat l'inventari general del Centre. 
 Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 
matriculació. 

 Custodiar els llibres i els arxius del Centre i assegurar la unitat documental dels 
registres i els expedients acadèmics dels alumnes, vetllant per tal que estiguin 
complets i diligenciats d'acord amb la normativa vigent. 

 Exercir les funcions de director/a en cas d’absència d’aquest i del cap d’estudis. 
 Altres funcions que li siguin encarregades pel Director/a o bé que li siguin 
atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació. 

 

III.- ÒRGANS COLEGIATS DE GOVERN.  

Són Òrgans Col·legiats de Govern: 

Consell Escolar i el Claustre de Professors. 

a.- CONSELL ESCOLAR 

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del 
Centre i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. 

El Consell Escolar de l’Escola Sant Nicolau està compost per 17 membres: 

1. Director/a del Centre, que n’és el/la President/a 
2. Cap d’estudis, 
3. Secretari/a del Centre, que actua com a secretari/a del Consell, amb veu però 

sense vot. 
4. Un representant de l’Ajuntament. 
5. Sis membres del professorat elegits pel Claustre. 
6. Sis representants dels pares i mares, inclòs l’Ampa. 
7. Un representant del personal no docent. 
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Organització 

Serà perceptiu celebrar una reunió de Consell Escolar almenys una vegada al trimestre. 

El CE es reunirà sempre que el convoqui el seu president/a o ho sol·liciti, com a mínim, un 
terç dels seus membres. Els components del Consell poden modificar la periodicitat de les 
reunions segons els sembli convenient. 

Les decisions en el sí del CE es prendran normalment per consens. Si no és possible 
arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres presents que en 
tot cas no podrà ser inferior a la meitat. En cas d’empat, el president del Consell tindrà el 
vot de qualitat. 

Poden produir-se vacants entre els/les representants dels pares i mares dels alumnes en 
el Consell Escolar en els següents casos: 

1. Renúncia o dimissió presentada al Consell Escolar. 
2. Quan no tinguin cap fill o filla en el centre. 
3. Quan l’Ampa així ho demani respecte al/la seu/seva representant i en nomeni un 

altre. 

Quan es produeixi una o més vacants, entre els/les representants dels pares o mares o 
dels/de les mestres, aquesta ha d’ésser ocupada pel següent candidat més votat en les 
darreres eleccions. Si el pare o la mare que li correspon assumir el nomenament no vol, 
es passarà al següent de la llista. Si cap dels pares vol assumir-lo, el lloc quedarà vacant 
fins a les properes eleccions. Els/les mestres hauran d’assumir obligatòriament el nou 
nomenament. 

Funcionament 

Les reunions seran convocades per la presidència com a mínim amb una setmana 
d’antelació. A la convocatòria s’informarà de l’ordre del dia corresponent. 

Les actes de les reunions les farà el secretari/ària del centre. Les actes són un document 
intern que podrà ser consultat per qualsevol membre del Consell. El secretari/a és el 
responsable d’aixecar les actes (resumides i fent constància de les intervencions que ho 
sol·licitin) de la sessió del CE, les quals una vegada aprovades, passen a formar part de 
la documentació general del centre. 

Les actes es llegiran i aprovaran al final de cada Consell Escolar. 

Per tant, a fi que el consell escolar del centre sigui efectivament un organisme de 
participació de les famílies, procurarem que: 

 Les reunions del consell escolar tinguin lloc en un horari que permeti l’assistència 
dels representants de mares i pares. 

 Es faciliti prèviament informació i documentació dels temes que es tractaran en les 
sessions del consell escolar. 

 Es confeccioni l’ordre del dia de les sessions de manera que incorpori els punts 
que pugui sol·licitar qualsevol membre del sector. 

 Es difonguin a tota la comunitat educativa els acords del consell que tinguin un 
interès general mitjançant una acta resumida que realitza la comissió permanent. 

 Es convocarà com a mínim amb 48h d’antelació. 
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La composició i el procés electoral per a l’elecció dels membres són els que estableix el 
Departament d’Ensenyament. 

En començar cada nou curs escolar, en la primera reunió del Consell Escolar, el President 
proposarà a tots el membres del Consell, els canvis de membres de les diferents 
comissions. Tots els membres podran optar per canviar de comissió o romandre en la 
mateixa de la que forma part. Si durant el curs escolar hi ha baixes i altes de nous 
membres, aquests ocuparan els llocs a les comissions del membres que causen baixa. 

Comissions 

En el si del Consell Escolar es constituiran les següents comissions: 

Comissió econòmica, formada pel director/a, que la presideix, el/la secretari/a, un 

mestre/a, un representant dels pares i mares, el/la representant de l’AMPA i el 
representant de l’Ajuntament. 

La seva funció és la de supervisar periòdicament la gestió econòmica del centre i aprovar 
les modificacions del pressupost si s’escau i informar al Consell Escolar si això fos 
necessari. 

Comissió permanent, formada pel director/a, que la presideix, el/la secretari/a, amb 

veu però sense vot, el/la cap d’estudis, dos mestres, dos representant sector pares/mares, 
el representant de l’Ampa, i el representant de l’Ajuntament. 

La seva funció és la de donar resposta immediata a les possibles eventualitats i temes 
que per la seva immediatesa i urgència així ho aconsellin. 

Es reunirà segons necessitat. 

Comissió de menjador, formada pel director/a, que la presideix, dos representant del 

claustre de professors, dos representants del sector pares/mares, el representant de 
l’Ampa i el/la coordinador del menjador, sempre que es cregui convenient convocar-lo. 

És funció d’aquesta comissió la de vetllar pel bon funcionament d’aquest servei, resoldre 
conflictes i proposar accions de millora. 

Comissió de convivència, formada pel director/a, que la presideix, el/la cap 

d’estudis, un/a professor/a, dos representants del sector pares, i el/la tutor/a de l’alumne. 

La funció d’aquesta comissió serà garantir l’aplicació correcta del què disposa el Decret 
279/2006, sobre el drets i deures de l’alumnat. 

Es reunirà segons necessitat. 

Comissió de socialització de llibres, formada pel director/a, o persona en qui 

aquest/a delegui, que la presideix, el/la secretari/a, un/a professor/a, un representant del 
sector pares/mares, i el/la representant de l’Ampa.  

Es reunirà segons necessitat. 
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Comissió de biblioteca, formada per la persona que el director/a delegui, que la 

presideix, el/la secretari/a, la coordinadora de biblioteca, un professor, un pare/mare, el/la 
representant de l’Ampa, i el representant de l’Ajuntament. 

Es reunirà segons necessitat. 

b.- CLAUSTRE DE PROFESSORS 

El Claustre de professors és l’òrgan propi de participació de tot el professorat en la gestió i 
la planificació. Està format per tots els/les mestres, inclòs l’àrea de religió catòlica, i és 
presidit pel director/a. 

Organització i funcionament 

El claustre funciona com una unitat en sí mateixa, i es reuneix quan el convoca l’Equip 
Directiu del centre com a mínim amb dos dies d’antelació. L’assistència al claustre és 
obligatòria per tot el personal docent del centre. 

El responsable del claustre és el director/a, l’equip directiu elabora el corresponent ordre 
del dia. El secretari/a és el responsable d’aixecar les actes (resumides i fent constància de 
les intervencions que ho sol·licitin) de la sessió del claustre, les quals una vegada 
aprovades, passen a formar part de la documentació general del centre. 

Funcions 

Segons la Llei d’Educació 12/2009, del 10 de juliol, al Claustre li corresponen les funcions 
següents: 

 Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu. 
 Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de 
selecció del director/a. 

 Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial. 
 Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes. 
 Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 
resultats. 

 Elegir els representants del professorat en el Consell Escolar. 
 Donar suport a l’equip directiu en la programació general de centre. 

Les votacions del Claustre es definiran sempre abans de ser votades, i en cas 
d’abstenció, aquesta s’afegirà a la majoria. 
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IV.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I 
COORDINACIÓ. 
 

a .- L’EQUIP DIRECTIU                                                                                                                 
 
L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern i està integrat pel director/a, secretari/ària i 
el/la cap d’estudis. 

 Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del projecte de 
direcció. 

 El director/a pot delegar en els membres de l’equip directiu les funcions establertes 
per a ell/a. 

 Correspon al director/a nomenar i fer cessar els membres de l’equip directiu. 
 Correspon a l’equip directiu supervisar les actuacions dels òrgans unipersonals de 
coordinació. 

 El director/a 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. 

 

b.- COORDINACIÓ PEDAGÒGICA                                                                                             
 
La Comissió pedagògica està formada per la Direcció, el/la Cap d’estudis i els 
coordinadors/es de cicle, LIC, festes.  
Tenen una dedicació setmanal d’1,5h.  
 
La Comissió pedagògica ha estat concebuda com un marc de discussió, de presa 
d’acords i de consens d’ aquells aspectes que vertebren l’orientació pedagògica del 
Centre i que fan que el Projecte Pedagògic sigui equilibrat i coherent. 
 
La seva funció es vetllar per aconseguir els objectius marcats al Pla Anual de Centre dins 
del Projecte Educatiu, així com l’execució dels currículums i els diferents plans que té 
aprovats l’escola. 
 
Són funcions de la Comissió pedagògica: 
 

 Supervisar la realització tècnica de les experiències pedagògiques endegades pel 
Centre. 

 Elaborar propostes pedagògiques, que hauran de ser aprovades pel Claustre. 
 Supervisar decisions del Claustre i de la mateixa Comissió pedagògica sobre plans 
d’estudi, distribució d’hores lectives, horaris de grup… 

 Realitzar l’anàlisi i el seguiment acadèmic del Centre, etc. 
 La Comissió pedagògica, a través dels seus membres, és l’encarregada de recollir 
valoracions i esmenes, i de presentar alternatives que contribueixin a l’equilibri del 
model pedagògic i a l’organització curricular del Centre. 

 
Aquesta comissió podrà adoptar els acords que la normativa vigent li encomana i els 
derivats de encàrrecs del Claustre de Professors o del Consell Escolar. 

c.- COODINADOR/A DE CICLE 

Els coordinadors de Cicle vetllen per la coherència i continuïtat de les accions educatives 
al llarg de l’Educació Infantil i l’Educació Primària segons correspongui. 
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Els òrgans unipersonals de coordinació els nomena el Director o directora del centre. 

Hi haurà un coordinador d’Educació Infantil, un de Cicle Inicial, un de Cicle Mitjà i un de 
Cicle Superior. 

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

 Dinamitzar el grup de treball a partir de portar propostes a l’equip de coordinació i 
alhora portar des d’aquest les informacions i/o acords al seu cicle. 

 Conèixer les Programacions Generals del Cicle. 
 Fomentar el treball en equip. 
 Ésser el portaveu del Cicle en les diferents reunions. 
 Aixecar acta o escrit d’aquestes reunions, anotant els acords de cicle, 
 Establir i fomentar lligams de coordinació amb els altres cicles. 

d.- COORDINADOR/A INFORMÀTIC/A 

La coordinació tecnològica del centre educatiu se centra en la figura de la persona 
responsable TAC, amb una dedicació setmanal de com a màxim 3 hores. 

Les principals funcions del càrrec de responsable TAC de centre són les següents: 

 Elaborar i promoure el Pla TAC i fer-ne el seguiment en el marc del projecte 
educatiu de centre. 

 Assessorar el professorat en l’ús didàctic de les TAC, així com orientar-lo sobre la 
formació en TAC, amb la col·laboració dels serveis educatius de la zona. 

 Vetllar per l’aplicació dels estàndards tecnològics del Departament i pel 
manteniment de les instal·lacions i dels equipaments informàtics i telemàtics del 
centre. 

 Fer el seguiment dels suport TIC, mitjançant les aplicacions disponibles a l’efecte, 
en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d’assistència tècnica. 

 Assessorar la direcció, el professorat i el personal d’administració i serveis del 
centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i econòmic administrativa del 
Departament d’Ensenyament. 

 Vetllar per l’acompliment de la reglamentació normativa i dels estàndards 
tecnològics següents: 

 Utilitzar preferentment programari i recursos digitals en català, d’acord amb el 
que estableix l’article 20 de la Llei 1/1998, de 7 de gener de política lingüística. 

 Vetllar per l’aplicació de les polítiques de privacitat i seguretat per a les dades i 
les infraestructures digitals del centre educatiu. 

 Tenir cura dels criteris d’accessibilitat per seleccionar els recursos digitals als 
espais web del centre. 

 Incorporar la identificació gràfica al programa d’identificació visual de la 
Generalitat de Catalunya als espais web del centre. 

 Vetllar perquè tot el programari instal·lat en cadascun dels ordinadors del centre 
compti amb la llicència legal d’ús corresponent. 

 Utilitzar formats basats en estàndards oberts per a l’intercanvi de documents 
electrònics. 

 Tenir cura que els materials digitals difosos pel centre que siguin accessibles en 
línia respectin els drets d’autoria i les llicències d’ús dels diferents elements que 
els integren (imatges, esquemes, textos, àudio, vídeo, etc.).  

 Aquelles altres funcions i reglaments que el Departament vagi actualitzant. 
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e.- COODINADOR DE RISCOS LABORALS 

Correspon al coordinador de prevenció de riscos laborals promoure i coordinar les 
actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre. Les funcions que té són les 
següents: 

 Coordinació de les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com la promoció 
i el foment de l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva, 
d’acord amb les orientacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i les 
instruccions de la direcció del centre. 

 Col·laboració amb el/la director/a del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i 
també en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres. 

 Revisió periòdica de la senyalització del centre amb la finalitat d’assegurar-ne 
l’adequació i la funcionalitat. 

 Revisió periòdica del pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les 
persones, els telèfons i l’estructura. 

 Revisió periòdica dels equips contra incendis, com a actuació complementària a les 
revisions oficials. 

 Suport al director del centre per formalitzar i trametre als serveis territorials el “Full 
de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional”. 

 Col·laboració amb el personal tècnic del servei de Prevenció de Riscos Laborals en 
la investigació dels accidents que es produeixin en el centre. 

 Col·laboració amb el personal tècnic de Prevenció de Riscos Laborals en 
l’avaluació i el control dels riscos generals i específics dels centre. 

 Coordinació de la formació dels treballadors del centre en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 

 Col·laboració amb els professors en les etapes educatives que escaigui, per al 
desenvolupament, dins el currículum de l’alumne, de continguts de prevenció de 
riscos. 

f.- COORDINADOR/A LINGÜÍSTIC 

Són funcions del coordinador lingüístic: 

 Assessorar l’equip directiu en l’elaboració i actualització del projecte lingüístic. 
 Vetllar pel procés de lectoescriptura a educació infantil i cicle inicial. 
 Vetllar per la realització d’activitats de consciència fonològica a educació infantil. 
 Supervisar el pas d’infantil a primària. 
 Assessorar el claustre en el tractament de les llengües pel que fa a l’elaboració del 
projecte educatiu del centre, d’acord amb els criteris establerts en el projecte 
lingüístic. 

 Assessorar l’equip directiu en la programació de les activitats relacionades amb la 
concreció del projecte lingüístic, inclòs en la programació general del centre i 
col·laborar en la seva realització. 

 Organitzar el seminaris i cursos necessaris per a la normalització lingüística en 
funció de les peticions i necessitats del professorat del centre. 

 Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació amb el projecte 
lingüístic que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 
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g.- COORDINADOR/A FESTES  

Són funcions del coordinador de festes i art: 

 Vetllar per la coherència de les diferents celebracions de l’escola. 
 Assessorar a la resta de professors en la decoració de passadissos. 
 Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació a les festes de 
l’escola. 
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V.- ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA. 
 

I.- ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT 
 

a.-  COORDINACIÓ PEDAGÒGICA                                                                          

L’equip de coordinació pedagògica està format pels coordinadors de cicle, el director/a, 
el/la cap d’estudis, LIC, festes. 

L’equip de coordinació pedagògica es reuneix de forma setmanal. De cada sessió un 
membre de l’equip directiu en farà un resum escrit, fent-hi constar les informacions més 
rellevants de la setmana, les tasques a realitzar per l’equip de cicle, el calendari de 
reunions i les sortides amb el seu quadre d’acompanyants. Aquest resum es donarà a 
conèixer de forma immediata a tot el professorat, a través dels coordinadors als cicles. 

b.- EQUIPS DE CICLE 

Els equips de cicle estaran formats pels tutors/es que es troben assignats a cicle i el 
personal que no essent tutor/a (especialistes, mestres de reforç) s’acordi en equip de 
coordinació. Per assignar els/les mestres especialistes a un cicle es tindrà en compte la 
intervenció que té aquest en el cicle. Tots els equips quedaran equilibrats en el nombre 
dels seus membres, tenint en compte el nombre d’alumnes. 

Les reunions de cicle es faran setmanalment per fer un seguiment de les tasques 
programades així com rebre informació del dia a dia de l’escola per part del coordinador/a 
de cicle. 

La funció principal dels equips de cicle és la d’organitzar i desenvolupar els ensenyaments 
propis del cicle. 

A més de la funció principal, els equips de cicle poden formular propostes relatives al 
projecte educatiu i curricular del centre. 

c.- EQUIPS DE NIVELL 

També hi haurà una reunió setmanal dels tutors/es, mestres paral·lels de cada nivell, i 
especialistes per poder programar diferents actuacions pedagògiques. 

S’entén que la dinàmica i funcionament del centre es basa en la realització del treball en 
equip i es fa de forma coordinada. 

 

d.- EQUIPS DE COMISSIONS 

A més dels equips de nivell, l’escola treballa transversalment amb la creació de diverses 
comissions: CAD (comissió d’atenció a la diversitat), LIC (àrea lingüística i mediació), de 
festes, d’informàtica, de ciències, de biblioteca. 
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COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (CAD) 

La Comissió d’Atenció a la Diversitat té com a objectiu la planificació i el seguiment de les 
actuacions necessàries per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat del 
centre. 

La CAD neix davant la necessitat de coordinar totes les intervencions que es realitzen des 
de la comissió i integrar les tasques del personal que hi intervé. Per tant, la CAD 
determina les actuacions que es duran a terme per atendre les necessitats educatives 
específiques de l’alumnat, els procediments que s’empraran per determinar aquestes 
necessitats educatives i formular els plans individualitzats, les formes organitzatives i els 
criteris metodològics que es considerin més apropiats. 

La comissió d’atenció a la diversitat està formada per: 

 El/La Cap d’Estudis. 
 Els/les mestres d’educació especial (MEE). 
 El/La professional de l’equip d’orientació i assessorament psicopedagògic (EAP) 
que intervé en a l‘escola. 

La coordinació amb els professionals externs es realitza a través del psicopedagog, o la 
Cap d’estudis. 

Els informes d’alumnes amb NEE i Pi, serà realitzat pel tutor o tutora de l’alumne en cas 
que s’hagin de fer, amb el suport i assessorament dels mestres d’educació especial i el/la 
psicopedagog del centre. 

Al finalitzar el curs, aquesta comissió informarà al Consell Escolar sobre l’eficàcia 
de les mesures preses al llarg del curs. 

COMISSIÓ COHESIÓ SOCIAL I MEDIACIÓ – PROJECTE KEEP CALM 

La comissió de convivència té com a principal objectiu gestionar els conflictes que van 
sorgint en el dia a dia. Està formada per la coordinadora de la comissió, i un professor o 
professora de cada cicle que es reuneixen setmanalment per fer aquest seguiment. Les 
seves funcions són: 

 Gestionar la convivència en el moment en que hi ha una alteració de les normes de 
convivència del centre 

 Fer un seguiment setmanal dels conflictes i incidències i proposar mesures i 
sancions als alumnes que hagin alterat aquestes normes. 

 Gestionar contractes pedagògics, fulls de seguiment, realització d’entrevistes amb 
pares i famílies d’alumnes problemàtics. 

 Fer el seguiment dels alumnes NE amb informe social i també dels alumnes amb 
problemàtiques de risc social. 

 Gestionar el grup de mediadors entre els alumnes de cicle superior. 
 Mantenir i proposar espais on els alumnes puguin tenir eines per millorar les 
habilitats socials. 

 Assessorar al professorat sobre activitats en resolució de conflictes. 
 Col·laborar amb la direcció del centre en la gestió dels expedients dels alumnes 
amb faltes contràries a la convivència. 

 Aquesta comissió informarà i farà balanç a final de curs, davant el Consell 
Escolar, de les activitats i actuacions realitzades en la millora de la 
convivència del Centre. 



 

20 
 

COMISSIÓ D’AVALUACIÓ 

A cada cicle s’ha de constituir una comissió d’avaluació que es reuneix un cop per 
trimestre a Primària i a Infantil. Està composta per tots els mestres que formen l’equip 
docent de cicle i presidits pel cap d’estudis. Els especialistes que no pertanyin directament 
a l’equip, únicament participaran el dia que s’avaluï aquell nivell. 

S’aixeca acta al final de cada sessió i se signa, per la/el Cap d’Estudis i el/la tutor/a del 
grup classe. 

En aquestes sessions d’avaluació s’ha d’analitzar col·lectivament l’evolució dels 
aprenentatges de cada alumne/a i establir-ne les mesures d’adequació i reforç, la 
modificació d’estratègies, així com els ajustaments de programació que convinguin per a 
les activitats educatives del cicle. L’equip docent de cicle, en la valoració dels 
aprenentatges de l’alumnat, ha d’adoptar les decisions per consens. En cas de no arribar-
hi, s’ha de fer per majoria. 

El tutor o tutora, després de cada sessió d’avaluació, ha d’informar-ne per escrit els pares, 
mares o representants legals de l’alumne/a a partir d’un informe on hi col·laboren també 
tots els especialistes. 

En la darrera sessió d’avaluació del nivell s’ha de fer la valoració final per àrees i la 
valoració global del progrés de cada un dels alumnes. Per als alumnes que assoleixin de 
forma incompleta els objectius del cicle es decidirà si resta un any més en el cicle o no per 
consens. En aquest darrer cas s’explicitaran quines són les activitats pertinents en el cicle 
següent per assolir els objectius esmentats. 

Quant a promoció el centre observarà les indicacions del Decret 142/2007, capítol VI, 
article 16: 

Els alumnes podran romandre un any més en qualsevol dels cicles, tenint en compte que 
aquesta mesura només es podrà prendre una sola vegada al llarg de l’educació primària. 

Es tindrà especial atenció en el cicle inicial, essent possible la repetició en el primer curs 
quan l’alumne presenti dificultats greus en l’adquisició de la lectoescriptura i una manca 
de maduresa que afecti a la seva evolució. 

Es fa extensiu a la resta de cicles a criteri de la junta d’avaluació. 

Es tindrà especial atenció en el cicle superior en el pas a la secundària, si s’ha assolit el 
desenvolupament de les competències bàsiques i un grau de maduresa adequat. 

En finalitzar cada nivell, el tutor/a del grup proposarà la promoció o repetició dels alumnes 
i la junta d’avaluació prendrà les decisions oportunes tenint en compte l’evolució de 
l’alumnat i les seves característiques. Es tindrà en compte l’assessorament de l’EAP. 

L’escola prioritza la repetició en els primers cursos (1r, 2n i 3r), considerant l’adquisició de 
la lectoescriptura com a imprescindible per passar de curs. 
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COMISSIÓ DE BIBLIOTECA                                                                                                   

Els seus objectius són: 

 Assessorar a l’equip directiu en temes relacionats amb l’hàbit lector i l’ús de la 
Biblioteca. 

 Vetllar pel manteniment de la biblioteca i de les seves instal·lacions. 
 Vetllar pel pla lector de centre. 
 Proposar activitats que millorin la lectura i la cultura en general. 
 Portar autors a les aules amb la gestió de la direcció. 
 Convocar concursos literaris i d’altres menes per tal de promoure la participació de 
l’alumnat. 

 Organitzar la festivitat de Sant Jordi, concursos artístics diversos, parades de 
venda de llibres, etc.... 

 Aquelles altres que el director/a de l’escola li encomani en relació a l’hàbit lector i la 
seva promoció. 

COMISSIÓ DE FESTES                                                                                                      

La comissió de festes està composada per mestres representants de tots els cicles, que 
amb el coordinador o coordinadora organitzen, proposen i vetllen per la bona execució de 
les festes populars i d’altres actes del centre. 

Les seves funcions són: 

 Organitzar les diferents festes populars al llarg del curs. 
 Potenciar la participació de la comunitat educativa. 
 Coordinar els diferents estaments participants. 
 Proposar la decoració del centre al llarg del curs. 
 Analitzar les avaluacions de cada festa fetes pels diferents cicles i proposar 
millores. 

COMISSIÓ D’INFORMÀTICA                                                                                                 

Les seves funcions són: 

 Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimització dels recursos 
informàtics i per a l’adquisició de nous recursos. 

 Penjar als diferents blocs les informacions de cada cicle o nivell per coneixement i 
comunicació amb les famílies. 

 Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i 
telemàtics del centre. 

 Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments 
informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació 
permanent en aquest tema. 

 Aquelles altres que el director/a de l’escola li encomani en relació amb els recursos 
informàtics. 

COMISSIÓ DE CIÈNCIES                                                                                                        

Les seves funcions són: 

 Assessorar l’equip directiu en temes relacionats en l’àmbit de l’experimentació i 
promoció de l’esperit científic a l’escola. 
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 Assessorar el claustre en l’ús de l’aula de ciències i en l’elaboració de projectes de 
ciències. 

 Vetllar pel manteniment de l’aula de ciències i dels equipaments d’aquesta aula. 
 Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació al projecte 
científic. 

COMISSIÓ LLENGÜES  LIC                                                                                                       

Les seves funcions són: 

 Promoure en la comunitat educativa, actuacions per a la sensibilització, foment i 
consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix 
vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn. Col·laborar en la 
definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut. 

 Col·laborar en l’actualització dels documents PEC, PLC. 

 

II.- ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT 
 

e.- ATENCIÓ ORDINÀRIA                                                                                                         

Els alumnes es distribuiran al llarg de l’escolaritat per grups d’edat. Per la distribució en 
classes es tindrà en compte que el nombre de nens i nenes sigui equilibrat, també la data 
de naixement, així com les necessitats educatives. 

Als cursos de P-5, 3r i 5è, els alumnes es reorganitzaran en grups nous, aquesta proposta 
la realitzaran els tutors i tutores de P-4, 2n i 4t. 

Els nens i nenes a P-5 continuaran amb el seu grup i mestre fins a segon amb la intenció 
de garantir el procés de lectoescriptura amb el mateix mestre, i vetllar pel canvi d’etapa i 
donar així continuïtat a dit procés. 

f.- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Per tal d’oferir una escola on els nens/es trobin una educació adequada i poder respectar 
les característiques individuals, a nivell organitzatiu proposem les següents opcions. 

Donada les característiques dels nostres alumnes i l’augment de dificultats en 
l’aprenentatge i transtorns conductuals, sempre que es pugui es reforçarà la plantilla del 
centre amb professionals que acreditin formació en atenció a la diversitat. 

 Reforç pedagògic dins de l’aula ordinària. 

Intervenint en el grup classe, en col·laboració amb el tutor, actuant bàsicament de cara als 
alumnes amb NEE i amb dificultats d’aprenentatge. 

Les activitats que es realitzaran amb aquest recurs són: racons de treball a infantil, i  
treball per projectes a primària. 

 Grups de treball a partir de P-5: 

Tres o quatre mestres en espais diferents amb grups d’alumnes amb processos 
d’adquisició d’aprenentatges similars. Es treballen aspectes d’àmbit matemàtic com càlcul 
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mental, resolució de problemes, i àmbit llengües (ortografia, gramàtica, expressió oral i 
escrita). 

 SEP, suport escolar personalitzat a E. Infantil i Primària: 

És un tipus de suport que es realitza en grups molt petits, màxim 8 alumnes, amb 
dificultats curriculars molt puntuals. A infantil es realitza sempre en horari lectiu dels 
alumnes i dins de l’aula i es treballa la lectoescriptura. A la primària hi ha horari de SEP 
dins i fora de l’horari lectiu dels alumnes i es treballen mancances puntuals i acotades tant 
de lectoescriptura com de matemàtiques. 

 Lectures individualitzades                                                                                 

Les hores dels professors que resten després d’organitzar els grups i matèries es 
destinaran als alumnes amb dificultats en la lectura i comprensió lectora. 

Cada professor portarà control d’un petit grup d’alumnes.                                                     

 Apadrinament lector a P-5 i 1r. 
 
Els alumnes de 5è i 6è apadrinaran a nens i nenes a P-5 i 1r respectivament i 
vetllaran pel gust a la lectura dels seus fillols fins a finalitzar el cicle. 
 
 

g.- ACCIÓ TUTORIAL 
 

INTRODUCCIÓ 

El tutor o tutora és el principal referent per l’alumne d’aquestes edats. El tutor/a gestiona 
les relacions dins de grup, afavoreix un clima positiu a l’aula i potencia el respecte, 
l’acceptació entre els companys i l’autoestima dels alumnes. Tot això permet entomar i 
anar superant els conflictes que vagin sorgint al llarg de l’activitat quotidiana. 

Funcions de lideratge dels tutors i tutores dels seus grups i del cicle en general són 
fonamentals i imprescindibles per aconseguir l’objectiu de mantenir la motivació i 
l’adquisició de coneixements dels alumnes. 

ÀMBITS BÀSICS DE L’ACCIÓ TUTORIAL 

L’ALUMNE: És el treball d’adaptació, aprenentatges, capacitats, necessitats específiques, 
situació social, autoconeixement, avaluació i material de registre de cada alumne en 
concret. 

Activitats 

 D’observació a l’aula i de relació amb els altres. 
 Entrevistes i reunions amb la família, alumne, EAP, ... 
 Procés d’avaluació ( inicial, de seguiment i final) i propostes d’actuacions. 
 Plans individualitzats. 

AL GRUP: És el treball de dinamitzar el grup, conèixer els seus líders, nens/es no 
integrats, alumnat amb NEE i de la relació amb els altres mestres. 

Activitats 
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 Coneixement del grup (sociogrames,...) 
 Propostes d’organització del grup: 

- Grups cooperatius, 
- Agrupaments internivell, 
- Agrupaments flexibles, 
- Canvi de company, per garantir que es coneguin entre tots que comparteixin 

diferents  punts de vista, 
 Normes de funcionament (conductes, de treball) 
 Bústia de sentiments, etc... 
 Preparació de sortides, colònies... 

A LES FAMÍLIES: Són les activitats de comunicació i de relació que es mantenen amb els 
pares o tutors de l’alumnat. 

Activitats 

 Realització d’entrevistes i el seu registre ( mínima una al curs). 
 Procés d’acollida (nouvinguts). 
 Participació de les famílies en activitats del centre ( el protagonista de la setmana a 
infantil, jornades de portes obertes, col·laborant en tallers i festes que celebri 
l’escola i sigui necessària la seva ajuda). 

L’EQUIP DOCENT: Són totes les activitats que realitza el tutor/a amb tot l’equip de 
mestres que intervenen amb el grup i de cicle. 

Activitats 

 Adaptacions curriculars. 
 Plans d’actuacions referent a un grup sencer, grup d’alumnes o individual 
 Comunicar informacions sobre els alumnes 
 Reunions d’equip de nivell, de cicle, altres professionals externs (CDIAP, ...), i 
interns com l’EAP. 

 Juntes d’avaluació. 
 Acords sobre seguiment de l’alumnat. 
 Acords sobre resolució de conflictes. 
 Acords sobre criteris de repetició i promoció. 
 Traspàs d’informació entre cursos. 
 Traspàs a la secundària ( alumnes de 6è). 

ORIENTACIÓ ESCOLAR: Són totes aquelles activitats que fem  de forma individual o 
col·lectiva a l’aula, per desenvolupar les estratègies d’aprenentatge, d’estudi i els hàbits 
de treball i d’organització personal. 

Activitats 

 Per desenvolupar hàbits d’estudi 
 Per ajudar a l’organització personal i de realització de tasques 
 Ús de l’agenda 
 Coneixement de l’ESO preparació pel canvi d’etapa educativa: Fira educativa, 
English Day, visita a centres de secundària de la zona . Totes aquestes activitats 
estan adreçades a alumnat de 6è. 
 

EIXOS TRANSVERSALS: Són totes aquelles activitats que treballen continguts 
relacionats amb eixos transversals com l’educació viària, educació alimentària, educació 
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ambiental,... i que es treballen a primària dins de l’àrea de coneixement del medi social i 
natural. 
 
 

III. PERSONAL EDUCATIU I ADMINISTRATIU 
 

h.- AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

Correspon al personal auxiliar d’administració (o administratiu/va): 

 La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes. 
 La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, historials 
acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències... 

 La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre. 
 

 Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents: 
Arxiu i classificació de la documentació del centre. 
Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, 
compulsa, franqueig…). 
Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions. 
Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que 
correspongui en cada cas). 
Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria 
administrativa del centre. 
Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal 
(baixes, permisos…). 
Suport respecte a la comprovació d’albarans i altres del material escolar amb 
l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del centre. 
Manteniment de l’inventari. 
Control de documents comptables simples. 
Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu 
abast (disposicions, comunicats…). 
La direcció del centre podrà determinar, segons les necessitats i 
característiques del centre, la realització de tasques similars o relacionades 
amb les anteriors. 

i.- CONSERGE 
 

Funcions referides a la vigilància i custòdia de l’edifici: 

 Tenir cura de la vigilància general del centre i del control de les persones alienes al 
mateix que poguessin entrar-hi, vetllant que no es pertorbi l’ordre i informant la 
direcció de qualsevol situació anormal que observin a fi que aquesta pugui adoptar 
les mesures pertinents. 

 Atendre totes les persones que vulguin visitar el personal docent. 
 Vigilar i custodiar les instal•lacions de comptadors i motors així com les d’entrades 
elèctrica, aigua i combustible, mantenint les dependències sempre tancades i no 
permeten l’entrada de persones no autoritzades. 

 Controlar i vetllar els comptadors, aparells i motors connectats a les xarxes d’aigua, 
combustible o electricitat del centre, advertint a la direcció del centre de les 
deficiències i insuficiències que pogués observar. 

 Obrir i tancar les portes a l’inici de la jornada escolar. Vetllar que a l’acabament de 
la jornada, les portes, finestres siguin convenientment tancades. 

 Tenir custòdia de les claus de l’edifici escolar que li siguin confiades. 
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 Encendre, apagar i vigilar la instal•lació de la calefacció i llum d’acord amb les 
instruccions rebudes per la direcció del centre, i també d’acord amb el criteri 
d’evitar consums innecessaris. 

 Vigilar l’accés al recinte escolar a les hores d’entrada i sortida dels alumnes, que 
hauran de ser acomiadats i recollits pels seus familiars, o quedar sota la tutela del 
mestre que correspongui.  

 En cap cas no serà exigible al conserge, la tutela i responsabilitat sobre els 
alumnes. 

 Cooperar en el bon desenvolupament d’aquelles activitats extraescolars dels 
alumnes o d’altres entitats associatives, culturals i esportives que hagin estat 
degudament autoritzades, ajudant els usuaris a localitzar i utilitzar convenientment 
aquelles instal•lacions i serveis que els hagin estat concedits. 

Funcions referides al manteniment de l’edifici escolar. 

 Efectuar petites reparacions de manteniment i de conservació pertanyents als rams 
de l’electricitat, lampisteria, fusteria i construcció. En el cas que la reparació hagi de 
ser feta per un tècnic, la direcció del centre es posarà en contacte amb 
l’Ajuntament per tal de poder reparar correctament la incidència o la millora 
proposada. 

 Inspeccionar i mantenir netes les boques dels col•lectors, embornals, canals de la 
pluja a les terrasses, patis...revisant-los periòdicament i molt especialment els dies 
de pluja. 

 Mantenir l’entrada del centre i la zona de l’hort en perfecte estat. 
 Complir les instruccions de la direcció del centre relatives a la neteja quan per 
qualsevol circumstància excepcional fos necessària una neteja immediata durant 
l’horari escolar. 

 Ocupar-se del trasllat i recollida dels recipients de les escombraries. 
 Encarregar-se de la conservació de les instal•lacions esportives, dels arbres i 
espais enjardinats, d’acord amb les instruccions i assistència rebudes per la 
direcció del centre. 

 Mantenir en bon estat de conservació i en condicions de ser utilitzades en 
qualsevol moment aquelles eines i materials que li hagin estat lliurats per a 
l’exercici de les seves funcions. 

 Igualment, disposar habitualment a mà d’aquells recanvis i complements 
necessaris per efectuar reparacions normals, pel que l’Ajuntament facilitarà els 
recursos necessaris. 

Referides a la participació dins la comunitat escolar 

 El personal de consergeria i manteniment no intervindrà en el desenvolupament de 
les activitats didàctiques del centre, ja que aquestes són competència del personal 
docent. Amb tot, cal que el personal de consergeria i manteniment mostri una 
disponibilitat pel que als actes que la comunitat escolar organitzi, participant-hi o 
facilitant el seu desenvolupament, tenint en compte les funcions citades en aquest 
reglament. 

 Impregnar d’un caràcter tan educatiu com sigui possible l’execució de les seves 
funcions. 

 Mostrar disponibilitat per participar en el Consell Escolar Municipal. 

Altres funcions 

 Complir els encàrrecs, avisos d’ordre intern de l’escola que siguin encomanats per 
la direcció del centre. 
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 Fer-se càrrec de la custòdia i lliurament de la correspondència, comunicats, 
informacions externes o documents que es rebin adreçats a la direcció, membres 
del Consell Escolar, claustre, personal no docent, Ampa. 

 Atendre el telèfon quan no hi hagi ningú a secretaria, i les crides a la porta 
d’entrada de l’edifici escolar. 

 Tenir a punt una farmaciola d’acord amb les instruccions rebudes per la direcció del 
centre. 

j.- VETLLADOR/A  

El Departament d'Educació contempla el suport d’una vetlladora amb una dedicació 
horària setmanal per alguns alumnes de necessitats educatives especials amb handicap 
motriu o conductual. 

Donar suport a la tutora dins de l'aula, prioritzant hàbits d'autonomia, d'escolta i atenció, 
així com el suport en els desplaçaments dins i fora del centre. 

Són funcions dels vetlladors: 

 Participar en l’elaboració i l’aplicació de programes específics relacionats amb 
autonomia personal , habilitats socials, mobilitat i desplaçaments, habilitats de vida, 
escolaritat compartida entre centres ordinaris i centres d'educació especial. 

 Donar suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials en aspectes de la 
seva autonomia personal (higiene, alimentació…) per tal que pugui participar en 
totes les activitats i realitzar els tractaments específics en el centre. 

 Donar suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials perquè pugui 
participar en les activitats del centre (desplaçaments dins i fora del centre, el seu 
control postural i canvis posturals necessaris per garantir la seva mobilitat…) 

 Donar suport al professorat a les sortides escolars i activitats complementàries 
programades pel centre (colònies, teatre, visites) per aquests alumnes assignats. 

 Vigilar i ajudar l'alumnat amb necessitats educatives especials a les hores 
d'entrada i sortida del centre, durant el temps d'esbarjo 

 Fer altres tasques, pròpies del seu grup professional, que li pugui encomanar el 
director o directora, o el professorat 

 Potenciar la relació afectiva amb els seus companys, afavorint el seu àmbit 
relacional. 
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VI.- COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS 
SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR 

Qüestions generals 

Tal i com s’exposa a l’Article 19 de la Llei d’Educació de Catalunya, la comunitat educativa 
del centre està integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal docent, altres 
professionals d'atenció educativa que intervenen en el procés d'ensenyament en el centre, 
personal d'administració i serveis del centre i la representació municipal. 

a.- ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES. AMPA. 

Els pares dels alumnes tenen garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu i, en 
conseqüència, poden associar-se constituint l’AMPA. 

L’AMPA organitza cada curs escolar una programació d’activitats extraescolars i/o 
complementàries dels alumnes, que cal ser aprovada en Consell Escolar. També 
s’encarrega de contractar els serveis de Menjador, i acollida matinal. 

L’AMPA pot utilitzar els locals del centre per les activitats que li són pròpies. El/la 
director/a del centre facilitarà la integració d'aquestes activitats a la vida escolar, tenint en 
compte el normal desenvolupament d'aquesta. 

L’AMPA pot utilitzar les cartelleres del centre per a la difusió de la informació pròpia. El/la 
director/a del centre els ha de reservar espais en el tauler o sistema d’anuncis del centre. 
El centre serà l’encarregat de difondre els comunicats que faci l’AMPA en caràcter general 
per a tots els alumnes de l’escola. 

L’AMPA tindrà contactes periòdics amb l’equip directiu del centre. 

L’AMPA ha de tenir els seus estatuts recollits. 

Els Òrgans directius de l’AMPA són l’Assemblea, integrada per tots els seus membres, i la 
Junta Directiva per la President/a, Secretari/a, Tresorer/a i els representants de les 
Vocalies. 

b.- DELEGATS DE CLASSE                                                                                                    

Cada classe tindrà un o dos delegats de classe escollit entre els pares i mares del grup. 

Els pares i mares delegats s’ofereixen voluntàriament per desenvolupar aquesta tasca i 
són escollits per la resta de pares i mares de la classe. 

La funció dels pares i mares delegats de curs és facilitar la comunicació entre les famílies 
del grup classe amb el centre educatiu. 

Els delegats i delegades serveixen d’enllaç entre pares i l’equip directiu. 

Objectius: 
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 Augmentar el nivell de participació dels pares a l’escola i afavorir la comunicació 
amb els tutors/es per així trobar vies de col•laboració a la vida escolar dels nostres 
fills/es. 

 Afavorir la transmissió d’informació que es genera en el sí de la comunitat 
educativa. 

 Potenciar el coneixement, la relació i la comunicació entre els pares amb l’objectiu 
d’afavorir el coneixement mutu i les relacions en el si de la comunitat educativa. 

 Tot plegat pretén aconseguir, pels nostres fills, la millor educació que els capaciti 
per integrar-se plenament a una societat oberta i tolerant i ser-ne membres actius. 

Funcions 

 Servir d’enllaç i comunicació entre els tutors i els pares dels alumnes d’un grup-
classe: 

 Estudiar i proposar solucions a les inquietuds i necessitats que puguin sorgir en 
relació al grup-classe. 

 Col•laborar amb els tutors en el desenvolupament de les activitats del curs. 

Als delegats/des no els hi corresponen: 

 Intervenir en temes individuals d’un alumne i/o els seus pares amb el tutor. 
 Intervenir en qüestions pedagògiques, les quals corresponen als professionals de 
l’educació, que són els mestres, i que en tot cas seran tractades en Consell Escolar 
si escau. 

c.- INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 

 L’Article 25 de la LEC especifica que les famílies o els tutors legals dels alumnes 
matriculats a l’escola tenen dret a rebre informació sobre l'evolució educativa dels 
seus fills, a més de rebre informació sobre: 

 El projecte educatiu. 
 El caràcter propi del centre. 
 Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té. 
 La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilitat que comporta 

per a les famílies. 
 Les normes d'organització i funcionament del centre. 
 Les activitats complementàries, si n'hi ha, les activitats extraescolars i 

els serveis que s'ofereixen, l'aportació econòmica que, si escau, els 
comporta i la resta d'informació rellevant relativa a les activitats i els 
serveis oferts. 

 La programació general anual del centre. 
 Les beques i els ajuts. 

 Per tal de fer arribar aquestes informacions l’escola utilitza diferents vies de 
comunicació amb les famílies i/o representants legals: 

- Reunió d’aula, es celebra a principi de curs i es dona un guió amb els 
aspectes més rellevants del curs. 

- P-3 primera setmana del setembre. Adaptació al centre escolar. 
- La resta de grups finals de setembre i principis d’octubre 
- Entrevistes (mínim una per curs).  
- De totes les entrevistes ha de quedar constància escrita dels acords a les 

carpetes del grup-classe. 
- Altres entrevistes amb serveis interns i externs ( logopedes, EAP, CSMIJ, 

Delta, ...) 
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 Informes : 
- Educació Infantil: dos informes per curs (febrer i juny). 
- Educació Primària: tres informes (final de cada trimestre). 
- Circular d’inici de curs, s’envia per correu electrònic a totes les 

famílies amb adreça electrònica i en full a les famílies sense correu 
electrònic. 

Tots els aspectes d'informació diària i personal, com pot ser la justificació d'haver arribat 
tard, la informació d'aspectes escolars que han succeït aquell dia, o qualsevol altre 
missatge quotidià, es realitzarà a través de l’agenda o trucada telefònica. 

L’espai web (es va actualitzant a mesura que avança el curs escolar). 

D.- CARTA DE COMPROMÍS 

L'objectiu de la carta de compromís és expressar els objectius necessaris per assolir un 
entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Centre 
i família s'han d'avenir a compartir els principis que inspiren la carta, i que han de 
respectar els drets i les llibertats de les famílies, així com el projecte educatiu del centre. 
En el moment de la matrícula haureu de formalitzar la carta de compromís educatiu, que 
té per finalitat facilitar la cooperació entre les accions educatives de les famílies i les del 
centre educatiu. En concret: 

 Que la família conegui el projecte educatiu del centre i s'hi comprometi. 
 Millorar la informació i comunicació entre el centre educatiu i les famílies. 
 Facilitar el compliment dels drets i deures de la comunitat educativa. 
 Fomentar la convivència i el bon clima escolar. 
 Coresponsabilitzar el centre i la família en les diferents mesures educatives que 
puguin rebre els alumnes. 

El Consell Escolar del Centre va aprovar la carta de compromís educatiu, el 21 de febrer 
de 2011. 
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VII. RECURSOS MATERIALS 
 
a.- De l’edifici en general 

L’escola Sant Nicolau consta d’un sol edifici de dues plantes, amb tres patis (un d’infantil, 
l’altre de primària, i un tercer interior) del qual en té la propietat ICF.  

Planta baixa: vestíbul, consergeria, secretaria, sala de reunions, direcció, biblioteca, sala 
de professors, lavabo minusvàlids, 2 lavabos professors, 2 lavabos alumnes, menjador, 
cuina, 6 aules d’educació infantil, psicomotricitat, aula de suport d’Educació Infantil, tutoria 
EI, Ampa, lavabo Ampa/biblioteca, ascensor. 

La biblioteca i l’Ampa tenen accés directe des de l’exterior. 

Primera planta: 12 aules de primària, aula de música, aula de plàstica, aula de ciències, 2 
aula d’EE, 2 aules de suport de mig grup i 1 de gran grup, 3 tutories, 2 lavabos nens, 2 
lavabos nenes, neteja, ascensor, i Rac. 

Pati d’Educació Infantil amb sorral, i amb accés directe a les aules.  

Pati de primària amb dos camps de basquetbol, 1 de futbol, 1 voleibol, i una àrea amb 
sorra per als alumnes de 1r i 2n de primària.  

Pati interior amb accés des del menjador i passadís EI. 

El Departament d’Ensenyament realitzarà el servei de conservació i manteniment de 
caire integral, mitjançant ICF equipaments, i comprendrà intervencions en els àmbits 
següents: 

 Manteniment preventiu: garantir la conservació i bon funcionament dels centres i 
les seves instal•lacions. 

 Manteniment normatiu: de les instal•lacions. 
 Manteniment correctiu: reparació d’avaries i correcció de deficiències de 
funcionament. 

 Manteniment substitutiu: substituir una instal•lació o una part d’instal•lació i/o els 
elements constructiu que a causa del temps es consideren obsolets. 

El Departament d’Educació i Universitats assigna a ICF Equipaments l’establiment de les 
relacions i la programació de les activitats de manteniment amb la direcció del Centre 
mitjançant un cap de servei. 

L’Ajuntament de Canyelles realitzarà el servei de neteja i vigilància, i comprendrà 
intervencions en els àmbits següents: 

 Neteja ordinària. 
 Neteja extraordinària (pluges torrencials i inundacions, ventades, etc.) i després de 
la realització de festes populars. 

 Servei de desratització i control de plagues. 
 Serveis d’engegada/aturada i regulació de funcionament d’aigua, llum i gas. 
 Jardineria i pati, i tots els espais exteriors. 
 Mobiliari urbà i per a jocs infantils. En particular, l’Ajuntament farà la reposició dels 
sorrals com a mínim un cop a l’any. 
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 Vigilància (centrals d’alarma i detectors). 

b.- Manteniment correctiu: 

 Reposició de bombetes i làmpades. 
 Reposició de vidres trencats i neteja de grafits. 
 Reposició de panys, cargols i claus i elements menors de subjecció. 
 Reparació i reposició si cal, de persianes. 
 Purga d’aire dels emissors de calefacció. 
 Reparació de pintures i revestiments d’envans i tancaments. 
 Els desembussos de canonades de sanejament i d’evacuació de pluvials. 
 I en general, les tasques menors de manteniment similars. 

c.- Instal•lacions i equips exclosos del servei de conservació i manteniment. 

S’exclouen de l’abast del servei de conservació i manteniment, les instal•lacions i equips 
següents: 

 Instal•lacions de cuina. ICF Equipaments es responsabilitza de mantenir en 
condicions adequades de funcionament les instal•lacions fins als punt de connexió 
o claus de pas . 

 És responsabilitat de qui realitzi el servei de cuina el manteniment de les 
condicions higiènic - sanitàries requerides per a la manipulació i preparació 
d’aliments, l’acondicionament del recinte i l’aplicació de mitjans de neteja 
compatibles amb els materials i equips existents. 

d.- De l’ús de les instal•lacions 

Durant l’horari escolar i també les activitats incloses en la programació general del centre 
realitzades fora de l’horari escolar, les instal•lacions seran utilitzades per l’escola. 

Fora de l’horari escolar, l’Ampa pot utilitzar les instal•lacions de l’escola per a realitzar 
activitats extraescolars i programes de formació per a pares, d’acord amb la normativa 
vigent i sempre que siguin aprovades pel Consell Escolar del Centre. 

Fora de l’horari escolar, l’Ajuntament pot utilitzar les instal•lacions de l’escola per a 
realitzar activitats culturals i esportives, d’acord amb la normativa vigent i sempre que 
siguin aprovades pel Consell Escolar del Centre i tinguin l’autorització del Departament si 
s’escau. 

Per tal de racionalitzar i agilitzar l’ús del material de reprografia es tindran en compte les 
següents normes: 

 Per sol•licitar la reproducció de documents, els usuaris s’han d’adreçar a secretaria, 
que durà un control de les còpies realitzades al llarg del curs. 

 La reproducció dels documents s’haurà de sol•licitar amb la suficient antelació. 
 Les fotocòpies particulars fetes pels mestres, alumnes i altres persones o entitats, 
seran abonades a la secretaria del centre. Al inici de cada curs, el Consell Escolar 
fixarà el preu de les fotocòpies blanc i negre i color. 

e.- Dels altres espais i serveis de l’escola Sant Nicolau: 

 L’estança on es servirà els àpats, és el menjador, i l’aula de plàstica (professors). 
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 El servei d’acollida tindrà reservats per a tal tasca, el menjador i l’aula de 
psicomotricitat. 

 La biblioteca funcionarà a partir d’un horari i d’un responsable, en el cas de 
l’escola, el/la coordinador/a de Biblioteca. 

 El/la coordinador/a de ciències organitzarà l’horari d’ús de l’aula, així com reposarà 
els materials i obrirà i tancarà l’aula. 

 El mestre haurà de vetllar per mantenir l’ordre i tenir cura dels aparells i 
experiments realitzats per altres cursos. Caldrà deixar l’aula neta i amb ordre. 

 Instal•lacions exteriors. 
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VIII. DEL FUNCIONAMENT EN GENERAL 
 

a.- RESPECTE ELS ALUMNES                                                                                    

 Les portes d’accés a l’escola, Camí del Romanguer i Passeig de la Zona Esportiva 
s’obriran a les 9.00 del matí, i a les 15.00h. a la tarda, i es tancaran 5 minuts 
després. Un cop tancada aquesta porta, l’accés a l’escola es realitzarà per l’entrada 
principal.  

 Els alumnes de P-3 fins a 2n entraran i sortiran per la porta del Camí del 
Romanguer, i de 3r fins a 6è per la porta de la zona esportiva. Els alumnes 
d’Educació Infantil que es troben situats en les aules de la planta baixa, seran 
acompanyats i recollits per les seves famílies fins a la porta de la classe. 

 Els alumnes de 1r i 2n, faran files als llocs senyalitzats, i sortiran quan el 
professorat vegi llurs familiars a la tanca de fusta. 

 Els alumnes de primària de 3r fins a 6è entraran i sortiran sols. 
 Un cop tancades les portes d’accés a l’escola els alumnes restaran a la Biblioteca 
amb el professor/a de guàrdia fent activitats de lectura i càlcul. 

 Els alumnes d’educació infantil seran acompanyats fins a les seves aules pel 
conserge. 

 Els dies de pluja les portes de l’escola s’obriran 10 minuts abans i els alumnes 
podran esperar-se al porxo fins a l’hora d’entrar. Pujaran sols fins a les aules on els 
professors i professores els estaran esperant. 

 Quan un/a alumne/a falti a classe, per a que aquesta falta sigui justificada, cal que 
el pare o la mare presentin un justificant per escrit de la mateixa. L’acumulació de 
faltes d’assistència no justificades comportarà que l’escola faci la comunicació de 
les mateixes als Serveis Socials municipals. 

 Es demanarà en tot moment, que els i les alumnes assisteixin a l’escola 
degudament vestits i de forma pulcre. 

 Els alumnes han de dur cada dia el material necessari per al seu treball i els llibres 
corresponents a les matèries a donar, d’acord amb l’horari del seu curs.  

 L’escola recomana que tots els/les alumnes facin ús del xandall esportiu amb el 
nom del centre durant les classes d’educació física i excursions.  

 És obligatori que els alumnes d’educació infantil i cicle inicial portin la bata de 
l’escola. 

 És obligatori l’ús de la bata de l’escola des de P-3 fins a 2n. 
 Els nens i nenes d’educació infantil han de portar una bossa (NO MOTXILLA) amb 
l’esmorzar i l’agenda. 

 Els alumnes de primària han de portar motxilla a l’esquena (NO MOTXILLA DE 
RODES), ben fixades a l’esquena i amb el pes adequat. Només es podran endur a 
casa els llibres i materials que són objecte d’estudi. 

 Els mestres i les mestres a inici de curs dedicaran una o dues sessions de tutoria a 
donar les indicacions necessàries per a no dur sobrepès.  

 És obligatori que tot l’alumnat a partir de 1r curs de primària observi els hàbits 
d’higiene necessaris després de realitzar una activitat esportiva.  

 L’assistència a les activitats esportives programades pel Centre amb caràcter 
gratuït són obligatòries per a tots els alumnes, a excepció d’aquells que presentin 
un certificat mèdic conforme els hi és perjudicial per a la salut. 

 Quan es produeixi un retard de més de 5 minuts en la recollida d'un alumne, es 
contactarà amb la família o tutors legals. Un cop esgotats sense efecte els intents 
de comunicació, el professors a càrrec de l'alumne trucarà a la guàrdia urbana i 
acordarà amb ells la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia. 

 Si un alumne NO es recollit puntualment de forma reiterada (12:30 i 16:30) , el/la 
mestre/a tutor/a es posarà en contacte amb el/la Cap d’Estudis i els serveis socials 
de Canyelles per posar-li en coneixement aquest aspecte. 
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 Per una manca de puntualitat reiterada (9:00 i 15:00), el/la mestre/a tutor/a es 
posarà en contacte amb el/la Cap d’Estudis i els serveis socials de Canyelles per 
posar-li en coneixement aquest aspecte. 

 No es pot fer ús del mòbil o tauletes en horari lectiu, com tampoc està permès 
embrutar les parets de l’escola, ni fer pintades, escriure, etc.  

 Tampoc està permès portar llaminadures a l’escola. 
 Quan un alumne hagi de sortir abans de les hores reglades els pares i mares es 
dirigiran a consergeria i signaran en el LLIBRE DE REGISTRE DE SORTIDES. 

PUNTUALITAT: Voldríem recordar la necessitat de mantenir la màxima puntualitat 
durant tot el curs pel que fa a les hores d’entrada i sortida dels alumnes. És un bé 
per a tothom. 

En cas d’arribar tard i un cop tancades les portes cal que els pares o mares passin per 
Consergeria i anotin l’entrada dels seus fills o filles en el LLIBRE DE REGISTRE DE 
RETARDS (acord Consell Escolar). 

La comunicació amb les famílies és molt important però s'ha de saber com, quan i on es 
poden mantenir diàlegs. A l'entrada no es pot parlar amb els/les tutors/es doncs destorba 
el bon funcionament dels grups. 

Si s'ha de donar alguna informació s'ha de fer mitjançant una nota escrita. Fora de l'horari 
habitual no es podrà entrar a l'escola per donar res a cap alumne/a. Si és quelcom 
imprescindible es donarà al conserge que ho portarà a l'aula. Si s'ha de recollir un infant 
fora de l'horari habitual, s'ha d’avisar amb antelació i ha de ser per raons justificades. 

b.- AUTORITZACIÓ de RECOLLIDA D’ALUMNES. 
 

Cicle Infantil                                                                                                                        

Els mestres han de conèixer quines persones recolliran als nens/es a la sortida de 
l’escola. No es donarà el nen o la nena a cap persona desconeguda que el vingui a 
buscar. Aquest control es portarà amb el full d’autorització de recollida d’alumnes que a 
l’inici de curs s’actualitzarà. En cas necessari es demanarà el carnet d’identitat a la 
persona que ve a recollir l’infant. 

La recollida per germans o familiars menors d’edat, cal una autorització signada de la 
família. 

En cas de recollida d’alumnes d’educació infantil dins de l’horari lectiu, cal posar una nota 
informativa a l’agenda indicant la persona que el recollirà i el motiu. En cas d’urgència, 
caldrà passar per secretaria i omplir el justificant destinat a aquests casos. Si els tutors 
legals no poden recollir l’infant serà necessari realitzar una trucada a secretaria notificant 
els motius pels quals es necessari la sortida del nen o nena abans d'hora i donar la 
identificació completa (noms i DNI) de la persona que el recollirà. 

En cas de pares separats s’entén que és obligació del pare o mare notificar l’un a l’altre 
qualsevol aspecte que interfereixi en els acords presos quant a recollida d’alumnes. NO 
ES RESPONSABILITAT DE L’ESCOLA l’entesa d’ambdós progenitors. 

Cicle Inicial                                                                                                                        

A inici de curs els pares i mares o tutors rebran un full on han de fer constar les persones 
autoritzades a recollir llurs fills i filles. 
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Els mestres hauran de conèixer de forma anticipada, via agenda o trucada telefònica 
quina és la persona que de forma excepcional vindrà a recollir els seus fills/es indicant 
nom complet i DNI. Si no és així no es deixarà marxar a cap criatura amb una persona NO 
AUTORITZADA. 

La recollida per germans o familiars menors d’edat, cal una autorització signada de la 
família. 

En cas de recollida d’alumnes de cicle inicial dins de l’horari lectiu, cal posar una nota 
informativa a l’agenda indicant la persona que el recollirà i el motiu. En cas d’urgència, 
caldrà passar per secretaria i omplir el justificant destinat a aquests casos. Si els tutors 
legals no poden recollir l’infant serà necessari realitzar una trucada a secretaria notificant 
els motius pels quals es necessari la sortida del nen o nena abans d'hora i donar la 
identificació completa (noms i DNI) de la persona que el recollirà. 

En cas de pares separats s’entén que és obligació del pare o mare notificar l’un a l’altre 
qualsevol aspecte que interfereixi en els acords presos quant a recollida d’alumnes.  

NO ES RESPONSABILITAT DE L’ESCOLA l’entesa d’ambdós progenitors. 

Cicle mitjà i superior                                                                                                           

Els alumnes de cicle mitjà i superior sortiran per la porta de la Zona Esportiva i en cas que 
no hi hagi ningú retornarà al centre i avisarà al professor o professora amb el que estava 
que no hi ha cap familiar. 

En cas de recollida d’alumnes de cicle mitjà i superior dins de l’horari lectiu, cal posar una 
nota informativa a l’agenda indicant la persona que el recollirà i el motiu. En cas 
d’urgència, caldrà passar per secretaria i omplir el justificant destinat a aquests casos. Si 
els tutors legals no poden recollir l’infant serà necessari realitzar una trucada a secretaria 
notificant els motius pels quals es necessari la sortida del nen o nena abans d'hora i donar 
la identificació completa (noms i DNI) de la persona que el recollirà. 

En cas de pares separats s’entén que és obligació del pare o mare notificar l’un a l’altre 
qualsevol aspecte que interfereixi en els acords presos quant a recollida d’alumnes.  

NO ES RESPONSABILITAT DE L’ESCOLA l’entesa d’ambdós progenitors. 

c.- RESPECTE ELS MESTRES 

L’entrada de tot el personal tan sigui docent com laboral del Centre es realitzarà per la 
porta principal.  

El professorat resta obligat a complir l’horari i el calendari d’activitats establerts en la 
programació general del centre. També resta obligat a assistir als claustres, a les reunions 
de cicle i a les reunions extraordinàries no previstes en la programació general del centre 
que siguin degudament convocades per la direcció o càrrec unipersonal facultat. 

Les absències i faltes d’assistència del professorat es troben regulades en la normativa 
del Departament. Quan sigui necessari que un mestre/a s’absenti de l’escola haurà de 
demanar permís al director/a i deixar la feina dels alumnes preparada per al mestres que 
aniran a substituir-lo. En cas de malaltia, la programació d’aula ha d’estar visible per tal 
que el professor/a que anirà a substituir-lo pugui seguir el ritme dels alumnes. 
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En cas de substitucions de curta durada, es procedirà de la següent manera: 

 Lectures individualitzades, 
 Mediació,  
 Hort i laboratori, 
 Desdoblaments i suports, PILE, 
 Tutories personalitzades, 
 Mestres d’EE, 
 Equip directiu, 
 Repartir alumnes per les altres classes, 
 Ajuntar grups. 

d.- ACTUACIONS ABSÈNCIES PROFESSORAT                                                                     

Es considera absència la no assistència a l’escola tant en l’horari lectiu com en el de 
permanència (exclusives). 

Els mestres han de comunicar amb antelació, sempre que sigui possible les seves 
absències, i s’hauran de recuperar les que marqui la normativa vigent. Els/Les mestres 
han de cobrir les substitucions dels companys/es que falten al centre segons els criteris 
pel següent ordre: 

Quadre de substitucions 

 Hores de lectures individualitzades, mediació, hores SEP, de reforç o de 
desdoblaments, intentant de respectar que sigui del mateix cicle 

 Hores d’EE. 
 Equip Directiu 
 Repartiment del grup en altres classes del mateix nivell 
 No es substituirà en les hores que hi hagi dues persones a la mateixa aula. 

La pujada i baixada dels alumnes a l’aula va a càrrec del professor/a que correspongui per 
horari amb el grup classe.  

L’horari dels mestres, un cop cobertes les hores establertes per a cada matèria 
contemplarà també les hores de reforç, agrupaments flexibles, atenció a la diversitat, 
ampliació d’àrees que es creguin oportunes per atendre adequadament les necessitats de 
l’escola. 

e.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES                                    

L’escola considera igual d’important que les classes les excursions i colònies. Per a que 
es puguin realitzar caldrà un 65% d’inscripció a cada activitat proposada. 

Ràtios d’acompanyants per les sortides escolars (sense pernoctació)                                 

La relació màxima d’alumnes/mestres o acompanyants per les sortides és la següent: 

 Educació Infantil 10 alumnes – 1 mestre/a o acompanyant. 
 Cicle Inicial i Cicle Mitjà 15 alumnes - 1 mestre/a o acompanyant  
 Cicle Superior 20 alumnes - 1 mestre/a o acompanyant. 
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Ràtios d’acompanyants per les sortides escolars (amb pernoctació)                                 

 Educació Infantil 8 alumnes – 1 mestre/a o acompanyant  
 Cicle Inicial i Cicle Mitjà 12 alumnes - 1 mestre/a o acompanyant  
 Cicle Superior 18 alumnes - 1 mestre/a o acompanyant 

Els acompanyants poden ser: 

 Mestres i monitors d’empreses de lleure, que acompanyaran en sortides d’un dia i 
sortides amb pernoctació. 

 Mestres especialistes sempre que sigui un sortida d’aquella especialitat, o quan les 
hores a substituir es resolguin amb els mestres que es queden sense grup classe. 

En tot cas, no es poden fer sortides ni altres activitats fora del centre amb menys de dos 
acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament mestre/a. En les sortides de la 
localitat haurà d’anar mínim 1 mestre amb acompanyant. Fora de la localitat hauran d’anar 
dos mestres com a mínim. 

Per a alumnes amb necessitats educatives especials o casos excepcionals, correspon al 
centre adaptar les relacions esmentades anteriorment a les característiques específiques 
dels alumnes.  

En casos excepcionals, podrà acompanyar algun membre de la família de nens i nenes 
que tinguin necessitats específiques. 

f.- VIGILÀNCIA DE L’ESTONA D’ESBARJO 

Funcionament 

Horari: de 11h a 11:30 h .Els/les mestres segueixen un horari de torns de vigilància de pati 
i distribuïts per zones que van canviant cada mes. 

Hi ha tres zones de pati ben diferenciades: 

 Zona PATI INFATIL. Hi haurà lavabos oberts des de l’exterior, i les aules 
romandran tancades. Els alumnes que faran l’esbarjo en aquesta zona són tots els 
d’INFANTIL. El professorat estarà dividit en tres sectors: tanca, lavabos i sorral. 
 

 Zona PATI SORRA PRIMÀRIA. Està format per la part de sorra del pati. Els 
alumnes que ocuparan aquesta zona són els nens i nenes de CICLE INICIAL. Hi ha 
assignats professors i professores del mateix cicle per a la realització de la 
vigilància. 
 

 ZONA PISTES. Està dividida en tres pistes diferents: futbol, tennis, i bàsquet. A 
principi de cada curs s’organitzarà les rotacions dels cicles en cada pista. Hi ha 
professors assignats a la zona de lavabos i d’escales/taules. 

Si el temps no ho permet, l’estona d’esbarjo es realitzarà a dins de l’escola i les vigilàncies 
les faran per les persones que formen els diferents cicles, realitzant torns entre els 
mestres. 

Tant a l’hora de sortir al pati com a l’hora d’entrar a les aules, s’ha de ser puntual. 
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Normativa hora d’esbarjo                                                                                 

No es poden deixar els alumnes sols al pati sense cap vigilància. 

Durant l’estona d’esbarjo, els alumnes no poden pujar a les aules. 

No es poden quedar els alumnes sols a l’hora del pati a les aules ni als passadissos. 

Cada mestra/e ha d’estar a la zona de vigilància que li toca i fer respectar les normes 
acordades. 

Els materials de joc del pati de sorra (pales, galledes, joguines,...) s’han d’utilitzar dins 
l’espai de pati adequat. 

Els/les mestres que vigilin la zona dels lavabos, han de procurar que els alumnes no 
estiguin a dins jugant. 

S’han de respectar els horaris de joc amb pilotes i també tot el material que s’utilitzi. 

S’ha de vigilar que cap adult passi res a través de la reixa als alumnes a l’hora del pati. 

Quan s’acaba el pati, s’ha de deixar el material recollit i endreçat al seu lloc pertinent. 

En les entrades i sortides del pati, s’ha de ser PUNTUAL. 
Els alumnes d’infantil faran filera davant de cada classe i entraran amb la mestra a l’aula.  
La resta d’alumnes faran filera a la pista i pujaran amb el respectiu mestre. 

Actuacions en el supòsit que un alumne/a es faci mal a l’hora de l’esbarjo       

Quan un alumne/a es faci mal, s’actuarà seguint les instruccions que marca el protocol de 
riscos laborals. Un dels mestres que es trobi fent vigilància al pati es farà càrrec de 
l’alumne/a que s’ha fet mal i l’assistirà. I després avisarà del que ha passat al tutor/a de 
l’alumne corresponent. 

Actuació davant mal comportament durant l’hora de l’esbarjo 

Davant d’una actuació negligent per part d’un alumne/a qualsevol mestra que faci la 
vigilància, actuarà de manera oportuna, avisarà a la tutora i, si el cas és greu, també 
s’avisarà a algun membre de l’equip directiu. 
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ABSÈNCIES ALUMNAT i PROFESSORAT                                                                     
 

e.- ACTUACIONS ABSÈNCIES ALUMNAT                                                                            

L’assistència de l’alumnat al centre és obligatòria. Els pares han de comunicar les 
absències dels seus fills especificant el motiu i la durada de l’absència.  

El mestre tutor comunicarà a direcció les absències dels alumnes cada mes. 

En cas que el mestre-tutor detecti alumnes amb absències molt reiterades (justificades o 
no justificades), ho comunicarà a la cap d’estudis per tal de valorar l’absentisme de 
l’alumne i prengui les mesures necessàries. 

La Cap d’estudis enviarà un resum trimestral de les faltes d’assistència dels alumnes i 
l’enviarà a Serveis Socials de l’Ajuntament. 

f.- ACTUACIONS ABSÈNCIES PROFESSORAT                                                                   

Es considera absència la no assistència a l’escola tant en l’horari lectiu com en el de 
permanència (exclusives). 

Els mestres han de comunicar amb antelació, sempre que sigui possible les seves 
absències, i s’hauran de recuperar les que marqui la normativa vigent. Els/Les mestres 
han de mirar el quadre de substitucions al matí i la tarda. 
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IX. ESPAIS COMUNS i MATERIAL DIDÀCTIC                                                   
 

a.- ESPAIS COMUNS 

Per afavorir una bona convivència cal que tots adoptem una actitud responsable quan 
utilitzem els espais comuns. Per això tindrem en compte les següents normes generals 
dels espais comuns: 

 Caldrà tenir cura del material en tots els àmbits. 
 Finalitzades les activitats que es realitzin en els espais comuns, tant si són escolars 
com de caràcter extraescolar, l’espai i el mobiliari utilitzat restarà en perfectes 
condicions i en disposició d’utilització per qualsevol altre grup de l’escola. 

 En el cas de generar-ne danys a les instal·lacions, mobiliari o material específic 
dels espais comuns, caldrà donar part als responsables de l’espai corresponent, i a 
l’equip directiu per tal que es determinin les mesures oportunes. 

b.- LAVABOS 

S’ha de procurar anar al lavabo a les sortides de classe i a les hores d’esbarjo, exceptuant 
els alumnes més petits. En tot cas els alumnes aniran d’un en un al servei. 

Utilitzar-los correctament i no embrutar-los, evitar tirar aigua pel terra. 

No quedar-s’hi a jugant i parlant. 

Qualsevol desperfecte o mal funcionament, convé que es comuniqui a direcció. 

c.- BIBLIOTECA 

És l’espai específic educatiu i dinàmic que conté documents en tot tipus de suport per a 
l’aprenentatge i per a la recerca, adreçat als mestres, alumnes i a tota la comunitat 
educativa. 

És la comissió de biblioteca qui dirigirà el seu funcionament, gestionarà el seu equipament 
i tindrà cura de l’organització, classificació i conservació dels llibres, altre material gràfic, 
serveis i recursos. 

Per tal de garantir el bon funcionament, tant els alumnes com els professors demanaran 
als bibliotecaris els llibres que necessiten en caràcter de préstec. 

d.- GIMNÀS 

És l’espai que l’Ajuntament cedeix a l’escola per tal de realitzar l’activitat docent específica 
per l’educació física. 

Els responsables d’aquest espai són els mestres d’educació física que gestionaran el seu 
equipament i tindran cura de l’inventari especialitzat. 

En cas d’utilització de materials del gimnàs es realitzarà sempre sota la supervisió o 
vigilància d’un mestre. 
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e.- AULA DE PSICOMOTRICITAT 

És l’espai docent específic per l’educació psicomotriu dels alumnes d’infantil. També és un 
espai per a la realització d’activitats extraescolars organitzades per l’AMPA.. 

Els responsables d’aquest espai són els mestres de psicomotricitat que gestionaran el seu 
equipament i tindran cura de l’inventari especialitzat. 

f.- AULA DE MÚSICA 

És l’espai docent específic per a l’ús i aprenentatge d’aquesta àrea. 

El responsable d’aquesta aula són els especialistes de música del centre que gestionaran 
el seu equipament i tindran cura de l’inventari especialitzat. 

g.- AULA D’ANGLÈS 

És l’espai docent específic per a l’ús i aprenentatge de la llengua anglesa. 

El responsable d’aquesta àrea són els especialistes de llengua anglesa del centre els 
quals gestionaran el seu equipament i tindran cura de l’inventari especialitzat. 

h.- AULA DE CIÈNCIES 

És l’espai específic d’investigació i experimentació. 

El material científic ha de romandre a l’aula, en cas de necessitar algun d’específic cal 
demanar-lo al coordinador o coordinadora de ciències 

i.- AULA DE PLÀSTICA 
 
És l’espai específic per a la realització d’activitats artístiques. 
 
Cal tenir cura del material, i avisar a secretaria quan un producte o material s’acaba. 
És important recollir i deixar-la neta.  
És un espai que els professors poden utilitzar com a menjador els migdies. 

j.- MOBILIARI I MATERIAL NO FUNGIBLE. 

El mobiliari i material escolar no fungible del centre haurà de relacionar-se de manera 
detallada a l’Inventari General del Centre, esmentant el tipus, la classe, el nombre 
d’unitats i l’estat de conservació d’aquest material. 

L’adquisició de material es farà d’acord amb el pressupost que anualment aprova el 
consell escolar. 

k.- MATERIAL FUNGIBLE. 

L’escola lliura a l’alumnat material fungible que es considera necessari per a l’activitat 
escolar curricular amb l’aportació econòmica de les famílies. 
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L’adquisició de material fungible el realitza la secretària o bé els responsables de cada 
cicle, amb el vist-i-plau del/la director/a del centre. 

Tots els materials, els recursos lúdics, les joguines i el material d’ús fungible han de reunir 
els criteris de qualitat i seguretat que estableix la normativa vigent i han d’estar identificat 
amb el marcatge CE de conformitat. 

La correcta relació d’ingressos i despeses provinents de les famílies l’elabora la secretària 
amb el suport de l’administrativa i el balanç corresponent el gestiona la secretària del que 
rendeix comptes a la comissió econòmica del consell escolar. 

k.- LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC. 

L’elecció dels llibres de text i altres materials didàctics correspon al centre educatiu en el 
marc de l’exercici de l’autonomia pedagògica. 

Per la importància d’aquest tipus de material, caldrà tenir en compte els següents 
aspectes: 

 No podran ser substituïts abans d’haver transcorregut un període mínim de quatre 
anys. 

 La iniciativa per a substituir un llibre de text s’acompanyarà de les raons 
pedagògiques i de normativa que aconsellen la substitució amb la presentació de 
l’escrit de la petició al Departament. 

 Abans del 30 de juny la direcció del centre elaborarà un llistat amb els llibres de 
nova adquisició per al curs següent per tal de fer-ho públic al taulell d’anuncis. En 
aquest llistat s’hi ha de fer constar: els títols dels llibres, l’ISBN i les 
editorials/projectes. 

 Les famílies podran adscriure’s al programa de socialització de llibres que té 
l’escola, amb unes condicions avantatjoses a partir de 3r de primària.  

X.- HIGIENE I SALUT 

Uns hàbits saludables ajudaran als nostres alumnes a créixer amb més salut i seguretat. 

a.- ALIMENTACIÓ. 

Esmorzar. És convenient que els nens i nenes esmorzin a casa, abans de venir a l’escola, 
per garantir un adequat rendiment escolar. Si per algun motiu es creu convenient que 
l’alumne ha de menjar alguna cosa a mig matí, pot portar un petit entrepà adequat a 
l’edat, o fruita, cereals, pa amb xocolata, galetes maria... NO PORTAR BOLLERIA 
INDUSTRIAL. 

Hi ha dos dies a la setmana, dimarts i dijous, els anomenats “dies de la fruita” que 
l’alumnat ha de portar una peça de fruita per esmorzar. 

NO ES PODEN PORTAR LLAMINADURES (xiclets, caramels, gominoles...) a l’escola. 

A l’escola celebrem l’aniversari dels nens/es a infantil i cicle infantil, per tal de valorar la 
importància de fer-se grans. Les famílies podran portar un pa de pessic o pastís similar 
elaborat en un forn o pastisseria i sucs. 



 

44 
 

b.- INDISPOSICIÓ 

Si el mestre o la mestra detecta que l'estat de salut d’algun alumne dificulta el seguiment 
normal de les activitats escolars, contactarà amb les famílies perquè el vinguin a buscar. 

És molt important que es deixi un telèfon de contacte disponible durant l'horari escolar o 
una persona de contacte per anar-los a buscar en cas de necessitat. 

c.- MALALTIES INFECCIOSES 

Els POLLS és una causa de contagi repetitiu en els centres educatius però cal 
puntualitzar que els polls no salten ni volen, sinó que passen d'un cap a l'altre per 
contacte dels cabells. 

En cas que les famílies detectin que els seus fills tenen polls, és important que ho 
comuniquin ràpidament al centre. Quan l’escola rep la informació, l’escola ho comunica a 
totes les famílies del mateix nivell o cicle. 

Aquesta comunicació és molt important per prevenir el contagi perquè permet que totes 
les famílies facin la mateixa actuació alhora. Així quan la família la rep, el que ha de fer a 
casa (el mateix dia) és revisar els cabells dels fill/es. 

d.- PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

 Quan una mestra detecta un paràsit al cap d’un nen/a truca a la família per 
informar-la i de seguida que pugui, passarà a recollir al seu fill/a per EVITAR EL 
CONTAGI a la resta de l’aula. 

 S’envia una nota preventiva a la resta de famílies de la classe. 
 Quan s’hagi fet el corresponent tractament l’alumne que torni al centre s’haurà 
d’adreçar a Direcció juntament amb el pare/mare/tutor per confirmar que està lliure 
de paràsits. És important que les famílies s’assegurin bé de fer el tractament abans 
de retornar el nen o nena a l’escola. 

En cas d’altres malalties infeccioses tampoc es portarà l’alumne al centre fins que el 
metge doni el vist-i-plau a la família. 

e.- ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS 

Només en el cas que sigui imprescindible que l’alumne hagi de rebre alguna medicació 
durant l'horari escolar, caldrà que les famílies ens facin arribar una recepta o un informe 
del metge on consti el nom i cognoms del nen/a, el nom del medicament i la pauta que 
s'ha de seguir (moment del dia i quantitat que ha de prendre). 

Així mateix, també hauran d'aportar una autorització pel tutor/a del centre educatiu perquè 
li administri la medicació receptada, que es quedarà a direcció. 

f.- ACCIDENTS 

L'escola disposa d'una farmaciola que permet l'actuació dels mestres en cas que els 
alumnes necessitin unes primeres cures. En tot cas, sempre que el nen/a pateixi una lesió 
i el mestre ho cregui convenient, el centre educatiu es posarà en contacte amb els 
familiars a través dels telèfons que ens hagin facilitat. 
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En cas d’accident greu i ser beneficiari de la Seguretat Social avisem a l’ambulància 
d’emergències 112 i immediatament truquem als pares per comunicar-ho i quedar amb 
ells a l’hospital. 
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XI. ASSEGURANCES 
 

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
 

a.- D’ALUMNES: 

 Els hi correspon l’assistència sanitària de la família (Seguretat Social o Muface). 
 L’escola concertarà anualment una pòlissa d’accidents per a sortides i colònies. 

b.- DEL PERSONAL TREBALLADOR                                                                                     

 Règim General Seguretat Social. 

Rep assistència sanitària a través de la Seguretat Social i en cas d’accident laboral ho 
tramita a través d’ASEPEYO 

 Règim de MUFACE. 

Rep assistència sanitària a través de la seva Mútua o SS, i en cas d’accident laboral ho 
tramita a través del Departament d’Ensenyament. 

 

c.- SEGURETAT                                                                                                                    

L’escola disposa d'un pla d'emergència contra incendis i d'evacuació del centre educatiu 
depenent de l'accident que s'hagi produït, per tal d'adoptar les mesures necessàries de 
prevenció. 

Les famílies no s’han d'estranyar que el centre faci SIMULACRES d’evacuació (sortida a 
l’exterior per causa d’incendi o fuita de gas), o bé de confinament (tancar-se a l’edifici per 
un accident químic a l’exterior) durant el primer trimestre de cada curs. 

Es fa aquest exercici per tal de que els alumnes sàpiguen com actuar davant una situació 
d’emergència. 

La policia local i l’Ajuntament estan assabentats i venen a realitzar el control rutinari. 

Les famílies han de saber que si es dóna el cas d’una situació real d’emergència en el 
moment d’entrada o sortida, 9h. 12:30h, 15h ó 16:30h, és important que segueixin les 
indicacions del personal del centre, que els informarà de com actuar en aquest moment 
per EVACUAR l’escola. 
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XII. ASPECTES ACADÈMICS-PEDAGÒGICS                                                                         
 

a.- ADAPTACIÓ P-3                                                                                                                

Té dos períodes diferenciats: 

1. Els primers dies de classe: 

Es sol·licita al Departament l’horari d’adaptació de P-3 pels primers dies de classe 
del nou curs (horari de 9h a 12:30h.). 

En aquests dies d’inici de curs es durà a terme una entrada gradual a l’escola, dividint el 
grup classe en dos torns d’una hora i mitja cada torn. 

En la reunió amb les famílies de P-3 a inicis de setembre es donarà la informació d’aquest 
horari a més dels temes habituals d’inici de curs: 

 Torn en què assistirà cada alumne en els primers dies d’escola, amb aquests torns 
s’aconsegueix que la mestra pugui atendre i acollir millor cada nen/a. 

 Per les tardes (15h. a 16:30h) d’aquest primers dies, les mestres faran entrevistes 
amb les famílies . 

Mes de setembre 

A partir d’aquest període  de començament del curs escolar, els alumnes de P-3 
comencen a venir amb l’horari habitual de matí (9 –12:30h) i tarda (15-16:30h) 

Les aules de P-3 gaudiran de suport de professors especialistes dins de l’aula els primers 
dies de curs, prioritzant que un d’ells sigui el d’educació especial. 

 

b.- AVALUACIÓ D’ALUMNES                                                                            
 

A Ed. Infantil i a Ed. Primària es realitzen tres sessions d’avaluacions al curs (desembre, 
març/abril i juny) coincidint amb els tres trimestres. 

En les sessions d’avaluació es tracten els següents temes: 

 Analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne. 
 Establir, si escau, mesures d'adequació i reforç. 
 Proposar la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació que 
convinguin per a les activitats educatives del cicle. 

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

 Decidir si els alumnes promocionen de nivell o hi resten un any més, en el cas que 
no hagin assolit completament els objectius del curs. Per a prendre aquestes 
decisions, es tindran en compte els criteris de promoció. 

 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. 
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c.- CRITERIS DE PROMOCIÓ 

L’alumnat promocionarà al cicle o etapa següent sempre que l’equip docent consideri que 
ha arribat al desenvolupament corresponent de les competències bàsiques i l’adequat 
grau de maduresa. 

Promocionarà sempre que els aprenentatges que no ha assimilat no li impedeixin seguir 
amb aprofitament el nou cicle o etapa. 

En la sessió d’avaluació per la decisió de promoció, l’equip docent estudiarà cada cas, 
valorant les dificultats i analitzant si aquestes li impediran seguir amb èxit el curs següent. 

L’alumne/a podrà repetir una sola vegada en cada etapa : 

 2n cicle Ed. Infantil (Segons l’article 13.4 del Decret 181/2008 l’alumnat podrà 
romandre excepcionalment un any més en el segon cicle de l’educació infantil, a 
proposta de l’equip de cicle, que haurà d'anar acompanyada de l'informe elaborat 
pels serveis educatius i l'acord de la família, i amb l'aprovació del director o 
directora del centre.) 

 Etapa Primària. La decisió que un/a alumne/a estigui un any més en un curs en 
qualsevol dels tres cicles de l'etapa d'educació primària l'ha de prendre la comissió 
d'avaluació i només la pot adoptar una vegada al llarg de l'etapa. En qualsevol cas 
aquesta decisió s'ha de prendre valorant l'assoliment dels objectius programats, 
l'opinió de les famílies o representants legals i les repercussions positives i 
negatives previsibles que respecte del procés global d'aprenentatge de l'alumne/a 
pugui tenir cada una de les opcions possibles. (art. 6.4 de l’Ordre EDU/296/2008). 

Es recomana millor la repetició en els cursos inicials de cada cicle, prioritzant 1r i 3r. 

En casos molt excepcionals, alumnat amb PI (segons article 5.2 de la Ordre 
EDU/296/2008), pot ampliar un curs més del que preveu l'apartat 4 (art. 6.4 de l’Ordre 
EDU/296/2008) , la permanència en l'etapa d'educació primària, sempre que això 
afavoreixi la seva evolució personal i social i el progrés en els seus aprenentatges. 
Aquests casos han d’estar assessorats per l’EAP. Una vegada presa la decisió s’ha de 
comunicar al director dels SSTT corresponent. 
Per a l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals es pot elaborar un pla individualitzat 
quan el seu nivell o ritme personal d'aprenentatges i el grau de maduresa adequat així ho 
aconselli, i es pot flexibilitzar la permanència en un curs, en un cicle o en tota l'etapa. Cal 
comunicar la decisió al director o la directora dels SSTT corresponents. 
 
 

d.- INFORMES, REUNIONS I ENTREVISTES 
 

Informes 

L'escola donarà butlletins de notes i/o informes personals a les famílies: 

Ed. Infantil: finals de gener i final de curs. 

Ed. Primària: Nadal, Setmana Santa i final de curs. 

Al final de curs es deixarà arxivada una copia de l’informe de cada alumne/a al fitxer 
corresponent en secretària. 
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Reunions 

Durant el mes de setembre i primers dies d’octubre: Reunió de cada tutor/a amb les 
famílies de la seva classe, on es donarà informació de normativa general, d'horaris, 
materials generals, funcionament, programació del curs, ... 

Entrevistes 

 Estan destinats els mesos de novembre i desembre a les entrevistes 
personalitzades amb  cada família i el tutor/a del seu/va fill/a. Aquesta entrevista i 
totes les altres que siguin necessàries pel bon seguiment dels alumnes, tant poden 
ser demanades pels mestres com per les famílies. De totes les entrevistes n’ha de 
quedar constància escrita a les carpetes de documentació del grup-classe, seguint 
el model que l’escola ha elaborat. 

 Tots els aspectes d'informació diària i personal, com pot ser la justificació d'haver 
arribat tard, absències, la informació d'aspectes escolars que han succeït aquell 
dia, o qualsevol altre missatge quotidià, es realitzarà per escrit a través de 
l’agenda. 

e.- ADSCRIPCIÓ DEL PROFESORAT 

El professorat destinat a les especialitats d’educació infantil, educació primària, educació 
especial, llengua anglesa, educació física i música, serà adscrit per la direcció aquestes 
unitats sense perjudici de l’organització del centre, tal com diu el Decret de Direccions. 

L’organització del professorat per adscriure’s a les aules seguirà un sistema de rotació 
que afavoreixi per un costat, el coneixement de les característiques específiques d’un 
grup d’alumnes restant un temps al mateix cicle, i per l’altra també afavoreixi la possibilitat 
de conèixer tota l’etapa, canviant de cicle de forma voluntària cada cert temps. 

TUTORS/ES D’INFANTIL  

Els mestres d’Infantil que comencin el cicle a P-3 continuarà amb el seu grup classe a P-4 
i els mestres que inicien a P-5, continuaran a 1r i 2n. 

f.- ADSCRIPCIÓ DE L'ALUMNAT 

L’alumnat s’organitza en grups-classe, els quals tindran com a referència un/a tutor/a. 

Quan els alumnes s’incorporen a l’escola a P3 es distribuiran, si s’escau, en els dos grups 
de manera que aquests quedin equilibrats en: 
a) Nombre total d’alumnes 
b) Nombre de nens i nenes 
c) Nombre d’alumnes que han anat a l’escola bressol. 
d) Data de naixement dels alumnes (grans i petits als tres grups) 
e) Nombre d’alumnat estranger 
f) Alumnes amb NEE. 
g) Atesos per serveis externs ( CSMIJ,...) 

Per a la resta de nivells, quan hi hagi incorporacions, es distribuiran de la següent forma, i 
tenint en compte l’informe escolar demanat en la matriculació. 
a)Nombre total d’alumnes, en condicions generals s’intenta que els grups estiguin 
equilibrats. 
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b) Característiques dels diferents grups. 
c) Alumnes amb NEE. 
d) Altres (específics d’aquell curs) 

La pertinença de l'alumnat a un mateix grup-classe serà estable durant el període que va 
d’Ed. Infantil fins el final del C.I. 

Pel pas de P-5, 3r i 5è de Primària es farà una barreja de grups intentant equilibrar-los 
tenint en compte els següents criteris: 
- Germans, i parentescs familiar (cosins,...). 
- Nens/nenes. 
- NEE greus i permanents dictaminats. 
- NEE socials dictaminats. 
- Separació familiar conflictiva. 
- Incompatibilitat de nens/es (per relació, lideratge,...). 
- Dificultats greus d’aprenentatge sense dictaminar. 
- Estudi de relacions. 
- Altres que puguin sortir molt específiques d’aquell curs. 

Desprès de la barreja es mantindran així fins a final del cicle. 

No obstant, de forma excepcional, es podrà proposar un canvi, individual, quan 
correspongui a una mesura disciplinària. 
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XIII.- QUEIXES I RECLAMACIONS 
 

a.- ACTUACIONS EN CAS DE QUEIXES SOBRE LA PRESTACIÓ DE 
SERVEI QUE QÜESTIONIN L’EXERCICI PROFESSIONAL DEL 
PERSONAL DEL CENTRE. 

Quan els pares estiguin en desacord amb l’actuació del personal del centre, cal que en 
primer lloc parlin amb el/la mestre/a amb qui tinguin la discrepància. En cas de no trobar 
punts d’acord, cal parlar amb el tutor/a i en darrer terme si és necessari, amb la direcció 
del centre. 

De qualsevol reunió s’haurà de deixar registre escrit amb l’especificació dels acords 
presos. 

Si tot i així no s’està d’acord i es vol presentar una queixa formal, cal fer un escrit de 
queixa adreçat a la direcció que ha de contenir la identificació de la persona o persones 
que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i, sempre que sigui 
possible, les dades, documents o altres elements acreditatius dels fets, actuacions o 
omissions a què es fa referència. 

La resposta a les queixes s’ha de donar amb la màxima celeritat possible evitant no 
sobrepassar el plaç d’una setmana. 

b.- RECLAMACIONS SOBRE QUALIFICACIONS OBTINGUDES AL 
LLARG DEL CURS. 

Els pares i mares poden discrepar amb el/la mestre/a corresponent respecte a les 
qualificacions obtingudes pels seus fills. 

En cas de no coincidir amb la resolució final que el mestre/a hagi pres, poden presentar 
al·legacions escrites. Els escrits de queixa sobre les qualificacions obtingudes pels 
alumnes ha d’adreçar-se a la direcció del centre i han de contenir la identificació de la 
persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i les 
dades i/o documents en les que es basa la queixa. 

c.- IMPUGNACIÓ DE DECISIONS DELS ÒRGANS I PERSONAL DEL 
CENTRE. 

Els escrits d’impugnació de les decisions preses pel personal del centre, s’hauran de 
dirigir a la direcció amb les dades descrites al primer apartat. 

Els escrits d’impugnació de les decisions preses per la direcció, es dirigiran al director dels 
SSTT o a inspecció. 
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XIV. - SERVEIS ESCOLARS 
 

a.- SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL 
 
Aquest servei es contractat per l’AMPA. 
 
L’acollida funciona des del primer dia de setembre. 
L’horari és de 7:30 a 9 h. 
L’entrada es realitza per la porta principal. 

b.- SERVEI DE MENJADOR 

El centre disposa de menjador escolar, que s'organitza d'acord al que disposa el Decret 
160/1996, de 14 de maig. 

Aquest pla seguirà criteris alimentaris i educatius, i inclourà tant l'organització dels àpats 
com el desenvolupament d'activitats educatives de lleure per part de l'alumnat. 

El funcionament i gestió del menjador escolar és responsabilitat de l’empresa que l’AMPA 
de l’escola contracta. 

El funcionament del menjador escolar segueix les directrius del consell escolar del centre i 
la supervisió de la comissió de menjador del Consell Escolar. El document “Pla de 
funcionament del menjador” recull l’organització concreta del servei. 

Pel que fa a la convivència de l'alumnat, aquest es regirà per les normes generals del 
centre establertes en aquestes NOFC restant sota la responsabilitat de l'equip de 
monitors/es que l'empresa estipuli. 

L’empresa adjudicatària vetllarà pel manteniment, conservació i reparació si s’escau, dels 
materials del centre que es puguin malmetre pel seu ús en horari de menjador. 

c.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. 

L’Ampa promoure activitats extraescolars per a nens i nenes de l’escola i antics alumnes i 
pares i mares, si així s’escau. 

Els alumnes podran participar a aquestes activitats a partir de P-4, es considera que els 
nens i nenes de P-3 són prou petits i necessiten estar amb llurs pares i mares. 

Es regeixen per unes normes específiques que a inici de curs es farà arribar a pares i 
mares. 
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XV.- GESTIÓ ECONÒMICA 
 

a.- DEL CENTRE 

El/la secretària de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre, amb el 
vist-i-plau de la directora (elaboració del pressupost, seguiment del mateix, pagaments, 
liquidació...), amb el programa de gestió SAGA. Aquest seguiment es porta a terme amb 
reunions amb la comissió econòmica del consell escolar i rendiment de comptes posterior 
al consell escolar. 

Les compres de material escolar es faran, en la mesura del possible , a proveïdors que 
s’encarreguen de lliurar-ho al centre; només en algunes ocasions i per necessitats dels 
mestres es podran fer de manera personal. 

b.- DE LES APORTACIONS DE FAMÍLIES 

Les famílies aporten dues quotes: per la compra de material escolar i per les sortides 
pedagògiques. La gestió d’aquestes aportacions de famílies es realitza per la secretaria 
del centre i es rendeix comptes a la comissió econòmica del Consell Escolar, i al mateix 
Consell Escolar. 

L’escola vetllarà per a què tots els alumnes tinguin material facilitant el pagament 
fraccionat de les quotes corresponents en cas que les famílies així ho sol·licitin. La família 
haurà de complir amb el compromís pactat. (pagar una quantitat determinada cada mes, o 
dos mesos, etc... en funció del cas). 

El pagament ajornat no podrà anar més enllà del 31 de gener. 

El pagament de les activitats complementàries i amb l’esperit de facilitar a les famílies 
aquest, l’escola disposa de tres fórmules: 

 A l’Ampa, amb targeta de crèdit, 
 A secretaria, en metàl·lic, 
 O al caixer de l’entitat bancària corresponent. 

Pel que fa a excursions i colònies s’aplicarà el mateix protocol, per tal de facilitar a tots els 
alumnes l’assistència a les activitats complementàries. Caldrà respectar la data màxima 
d’inscripció.  

El tutor o tutora recollirà els pagaments i autoritzacions fins el dia marcat i els baixarà a 
secretaria classificats per ordre de llista. 

En cas de no poder assistir per malaltia o qualsevol altre motiu, el centre retornarà una 
part dels diners aportats si és possible. 

En el cas que una família tingui deutes amb l’escola i no compleixi el compromís adquirit, 
en el termini cedit  (31 de gener), no s’entregaran els treballs realitzats pels alumnes, i es 
custodiaran a secretaria fins finalitzar el deute. 

La secretària del Centre informarà periòdicament en les reunions de la comissió 
pedagògica de l’estat de comptes de cada cicle. 
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Quan algun mestre realitzi una compra per la classe o per l’escola, haurà de demanar 
sempre que sigui possible factura de la compra. Si és un tiquet de compra,(per separat de 
les compres personals), hi ha de figurar de forma clara el NIF de l’establiment, el concepte 
de la compra i l’import. Aquest tiquets s’han d’adjuntar en un full diferenciat segons sigui 
material d’escola o de famílies i lliurar-ho a la secretària. 
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XVI.- GESTIÓ ACADÈMICA I ADMINISTRATIVA 
 

a.- DE LA DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA 

El centre gestiona els arxius, registres i documents tècnics relatius a la documentació 
acadèmica de l'alumnat, que es divideix en la gestió individual i la gestió dels grups. 

b.- GESTIÓ INDIVIDUAL 

A secretaria hi ha un arxivador per a cada grup classe on es guarda la documentació dels 
alumnes. Cada alumne/a disposa d’una carpeta on es guarda la seva documentació 
personal: 

Infantil: fitxa dades bàsiques, còpia dels informes trimestrals i quan acaben el parvulari, 
s’arxiva el resum escolarització i l’informe global de final d’etapa. 

Primària: L’expedient acadèmic, format per cinc pàgines: la primera on figuren les dades 
bàsiques, la segona amb el resum dels anys d’escolarització i la tercera, quarta i 
cinquena, on consten les qualificacions de final de cada cicle: inicial, mitjà i superior, 
també s’arxiva una còpia dels informes trimestrals, mesures d’adaptació curricular i 
informes de l’EAP si es el cas, autorització d’imatge, opció religió, En el cas d’alumnes 
vinguts d’un altre escola també hi ha la documentació enviada per l’altre centre (l’informe 
personal de trasllat, quan el canvi de centre es produeix a mig cicle i l’historial acadèmic). 

També es guardarà dins d’aquest expedient la Carta de Compromís entre família i escola. 

Qualsevol mestre pot consultar la documentació del seu alumnat, sense treure-la de les 
dependències d’administració. 

c.- GESTIÓ DE GRUPS 

A l’arxiu de secretaria es troben arxivades les actes de final de cicle de cada curs escolar, 
degudament signades i segellades.  

L’arxiu històric de l’alumnat que ha finalitzat l’escolarització, amb la seva documentació 
acadèmica oficial (fitxa de dades bàsiques, resum escolarització, expedient acadèmic, 
còpia de l’historial acadèmic i còpia de l’informe individualitzat de final d’etapa s’han de 
conservar permanentment. 

d.- DE LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

L'activitat administrativa es formalitza en arxius, registres i documents tècnics. En les 
carpetes individuals de cada alumne/a, a part de la documentació acadèmica abans 
esmentada, s’arxiva: fotocòpia del llibre de família, fotocòpia del DNI dels pares/mares o 
tutors legals, fotocòpia de les vacunes, fotocòpia de la targeta sanitària, una fotografia i 
segons, si el cas ho requereix, els documents judicials, informes mèdics. El centre 
disposarà de tots els llibres de registre preceptius degudament habilitats i diligenciats. 

Les absències i permisos del professorat es registraran dins de l’aplicatiu del departament 
d’Ensenyament. 

El centre disposarà d'un arxiu actiu: documentació activa del centre que s’utilitza per a la 
realització de les seves tasques ordinàries: llistats amb dades personals tant de l’alumnat 
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com del personal del centre, on els/les mestres poden consultar el telèfon, les adreces 
electròniques, etc... Aquesta s’ha de custodiar un màxim de 5 anys. La documentació de 
gestió econòmica s’ha de conservar cronològicament durant 15 anys, en el cas de 
factures originals. Si són còpies, amb 5 anys és suficient. 

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 director/a i el 
secretari/a. 

 

 

 

 

 



XVII.- DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

NORMES DE CONVIVÈNCIA per cicles. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

AULA 

MATERIAL I ESPAIS 

 
Respectar els espais, el mobiliari i els materials. 

 Utilitzar correctament els espais, el mobiliari i el material d’aula. 
 Endreçar les joguines i el material en acabar-lo de fer servir mantenint la 

classe neta i endreçada. 
 No emportar-se sense permís coses de la classe a casa. 

 

COMPANYS 

 
Respectar els companys/es, mestres i monitors/es, no menysprear ningú. 

 Practicar les normes d’educació social habituals: saludar i acomiadar-se, 
donar les gràcies, demanar perdó, demanar permís... 

 No barallar-se amb els companys i/o companyes. 
 Compartir el joc i les joguines amb els companys i companyes 

 

AUTONOMIA I HÀBITS DE TREBALL 

 
 Posar-se i cordar-se la bata (inicialment amb ajut). 
 Treure’s la jaqueta i la motxilla i penjar-la al lloc corresponent. 
 Responsabilitzar-se dels càrrecs que li corresponen 
 Mostrar-se responsable amb les seves coses: bata, jaqueta/abric, tovalló, 

motxilla, esmorzar, feines.. 
 
HÀBITS 

 Treballar sense crits, amb un clima de tranquil·litat. 
 Respectar les feines pròpies i dels companys i companyes. 
 Escoltar amb atenció les explicacions del mestre/a i companys/es. 
 No portar llaminadures ni joguines de casa. 
 Demanar el torn de paraula aixecant el dit i respectar-lo 
 Seure bé a la cadira. 
 Aixecar-se de la cadira sense arrossegar-la ni fer soroll. 
 Deixar la cadira ben posada sempre que s’aixequi del lloc. 
 Jugar correctament en els diferents racons. 

 

HIGIENE 

 
 Fer servir la paperera corresponent per mantenir la classe neta. 
 Fer servir el tovalló a l’estona d’esmorzar per tal de no embrutar la taula i 

poder recollir les molles per llençar-les després a la paperera. 
 Practicar certes normes d’higiene personal: mocar-se (aprendre a fer-ho o si 

més no, anar a buscar el mocador sempre que calgui), anar al WC, aprendre a 
tombar la cara o posar-se la mà al davant de la boca quan vagi a tossir, rentar-
se les mans i la cara... 

 Mantenir la classe neta i netejar-la si s’embruta de forma ocasional o amb 
intenció (netejar la taula, escombrar les molles, fregar el terra mullat o brut) 

 Tirar de la cadena. 
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 MATERIAL I ESPAIS 

PATI 

 
 Respectar els espais i les joguines/material. 
 Compartir el joc i les joguines/material amb els companys/es 
 Utilitzar correctament els diferents elements de joc. 
 Col·laborar en recollir i endreçar les joguines. 
 Respectar l’espai de l’hort (quan hi hagi planter) i els arbres dels patis 

 

COMPANYS 

 
 Respectar els companys/es i adults responsables de vigilar 
 Jugar amb tots els companys/es, sense marginar-ne cap, respectant-los i no 

barallar-se 
 Fer fileres a lloc i entrar amb el mestre/a de manera ordenada. 

 

HIGIENE 

 
 Fer servir les papereres per llençar els embolcalls dels esmorzars. 
 Fer un bon ús dels lavabos, usant adequadament les tovalloles i no fer un mal 

ús de l’aigua. 
 

PASS
ADISS

OS 

MATERIAL I ESPAIS 
 

 Valorar i respectar els objectes i elements de decoració que s’hi trobin. 
 Mantenir-los nets. 
 No córrer pels passadissos i escales i sense cridar en les sortides i/o 
desplaçaments d’aula. 

 Pujar i baixar les escales per la dreta i deixant pas. 
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PRIMÀRIA 
 

AULA 

 
 Ser respectuós/a amb els mestres, els companys i la resta del personal de 

l’escola. 
 Tenir cura del vocabulari i el to de veu. 
 Respectar i tenir cura del material col·lectiu i el mobiliari d’aula. 
 Tenir cura de l’aspecte personal, venir a l’escola net i vestit adequadament. 
 No portar llaminadures, ni mòbils, ni joguines de casa.  
 Practicar les normes d’habilitat social habituals: saludar i acomiadar-se, 

donar les gràcies, demanar perdó, demanar permís... 
 Seure a la cadira amb la postura adequada. 
 Portar i preparar el material que calgui. 
 Esperar les indicacions del professorat. 
 Escoltar amb atenció les explicacions del mestre/ i companys/es. 
 Demanar i respectar el torn de paraula. 
 Fer la feina seguint les pautes. 
 Treballar en silenci per no molestar els companys/es. 
 Revisar la feina abans de lliurar-la 
 Sol·licitar ajut sense interferir la feina dels companys/es. 
 Desar el treball realitzat. 
 Acabar la feina pendent. 
 Endreçar el material utilitzat i recollir-lo quan cal 
 Complir els càrrecs. Responsabilitzar-se dels càrrecs que li corresponen 
 Ser puntual a l’hora d’entregar les tasques.  
 Fer servir l’agenda com a vehicle de comunicació escola-família. 

 

PATI 

 
Respectar els espais i les joguines de pati. 

 No es poden utilitzar pilotes de cuir per a jugar a futbol. 
 Es pot jugar amb pilota de plàstic tou el dia que toqui tan a la pista de 

ciment com al pati de sorra, sense molestar els companys/es de les altres 
zones de joc. 

 Respectar l’espai de l’hort i les plantes ornamentals dels patis 
 Respectar els torns de pilota establerts. Si algun nivell no hi és a l’escola el 

dia que li toca no juga cap altre. 
 

 
Respectar els companys/es i adults responsables de vigilar 

 Jugar amb tots els companys/es, sense marginar-ne cap, respectant-los i 
no barallar-se 

 Posar-se a la filera i entrar amb el mestre/a quan soni el senyal de manera 
ordenada. 

 

 
S’ha d’anar al lavabo durant l’esbarjo no quan toca el timbre.  

 Cal beure durant l’esbarjo no quan toca el timbre. 
 Fer servir les papereres per llençar els embolcalls dels esmorzars. 
 Fer un bon ús dels lavabos i del paper higiènic. 

 

PASSADIS
OS 

 Valorar i respectar els objectes i elements de decoració que s’hi trobin. 
 Mantenir-los nets. 
 No córrer pels passadissos i escales i sense cridar en les sortides i/o 

desplaçaments d’aula. 
 Pujar i baixar les escales per la dreta i deixant pas. 
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IRREGULARITATS (Perjudicials per a la convivència.) 

MESURES CORRECTORES 

Aquestes mesures correctores s’aplicaran segons la gravetat de la irregularitat i /o 
reincidència del fet. 
 

 

CONDUCTA 
 

 

CORRECCIÓ 
 

 
Els actes d’indisciplina i les injúries 
o les ofenses contra els membres 
de la comunitat escolar. 
 

 
 Privació del temps d’esbarjo o de l’activitat complementàries 

lectives   corresponents, sota la tutela del mestre o monitor 
de l’àrea distorsionada. 

 Suspensió del dret de participar en activitats 
complementàries (excursions i colònies) o serveis del centre 
(menjador). 

 

 
Els actes injustificats que alterin el 
desenvolupament normal de les 
activitats del centre (Interrompre a 
les classes...). 
 

 
 Privació del temps d’esbarjo o de l’activitat extraescolar 

corresponent, sota la tutela del mestre o monitor de l’àrea 
distorsionada. 

 Suspensió del dret de participar en activitats 
complementàries (excursions i colònies) o serveis del centre 
(menjador). 

 

 
El deteriorament, causat 
intencionadament de les 
dependències del centre, o del 
material d’aquest o de la comunitat 
escolar i del material socialitzat. 
 

 
 Reparació econòmica dels danys causats al material del 

centre, o d’un altre membre de la Comunitat Educativa., quan 
ha estat intencionat. 

 
La no realització de les tasques 
encomanades pel professorat i 
monitoratge. 
 

 
 Privació del temps d’esbarjo o de l’activitat extraescolar 

corresponent, sota la tutela del mestre o monitor de l’àrea 
distorsionada. 

 L’alumne haurà de romandre al centre fent treballa 
acadèmics que se li encomanin. 

 

 
L’assistència a classe sense el 
material necessari, sense 
justificació. 
 

 
 Amonestació oral i anotació a l’agenda. 
 Privació del temps d’esbarjo o d’alguna activitat escolar 

lúdica (tallers, Sant Jordi, festes, etc..), sota la tutela del 
mestre o monitor de l’àrea distorsionada. 

 

 
Actes puntuals injustificats que 
alterin el desenvolupament normal 
de les activitats del centre (portar 
jocs electrònics, mòbils...). 
 

 
Se li traurà l’objecte i es quedarà en custòdia pel tutor o especialista 
que l’hagi agafat per un temps determinat (ex: fins final de setmana, 
etc..). 
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FALTES GREUS. (Greument perjudicials per a la convivència), 

SANCIONS 

 
 

CONDUCTA 
 

 

CORRECCIÓ 
 

 
Les 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. 
 

 
 Realització de tasques educadores per l’alumne. 
 Suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o 

complementàries  
 Suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades 

classes (possibilitat de canvi de grup).  
 

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

 
 Realització de tasques educadores per l’alumne. 
 Suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o 

complementàries  
 Suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades 

classes (possibilitat de canvi de grup). 
 

 
Deteriorament greu de les 
dependències o els equipaments 
del centre, o sostracció de 
materials. 
 

 
 Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin 

danys a les instal·lacions o el material del centre o en 
sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que 
hagin sostret. 

 

 
Els actes o les conductes què fan 
referència o impliquin discriminació 
per raó de gènere, sexe, raça, 
naixença o qualsevol altra condició 
personal o social dels afectats 
 

 
 Realització de tasques educadores per l’alumne. 
 Suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o 

complementàries  
 Suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades 

classes (possibilitat de canvi de grup). 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE CONDUCTES 
CONTRÀRIES 

FASE DETECCIÓ 
 
Recull d’informació: 
Parts implicades: deixaran constància per escrit d’allò que ha succeït. 
Tutor/a: deixarà constància per escrit de les converses i actuacions realitzades del fet 
succeït. 
Família: s’informarà a les famílies dels fets i les conseqüències. 
 
Valoració: 
Valoració dels fets, es tindrà en compte la reiteració dels fets, la situació familiar i personal 
del nen o nena. 
Es farà ús del servei de mediador per tal de resoldre situacions entre iguals en conflicte. 
Mostrar aflicció i penediment. Estar disposat a reconèixer els actes propis com a no 
correctes i demanar disculpes. 
 
FASE PRESA DE DECISIONS 
 
Intervenció: 
Instrucció d’expedient disciplinari si la valoració prèvia així ho dictamina. 
Convocatòria de comissió de convivència i explicació de totes les actuacions realitzades. 
Anteriorment a aquesta convocatòria, el tutor haurà notificat als pares la gravetat dels fets 
i les conseqüències. 
 
La comissió farà una proposta de resolució. 
La direcció del centre notificarà a la família la decisió de la comissió de convivència. 
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ESQUEMA D’INTERVENCIÓ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTA CONTRÀRIA A LA 
CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

DIRECCIÓ 
Es fa valoració dels fets i s’assigna un instructor o instructora 

Recollida dels fets per part dels 

alumnes. 

Els tutors o tutores informaran als 

pares o tutors dels fets 

Valoració i confirmació de la 

necessitat d’expedient disciplinari 

El professor/a instructor recollirà per escrit, les accions de tots els implicats i els 

motius pels quals s’han realitzat conductes greus. 

Direcció i instructor/a convocaran a una 

reunió amb els pares o tutors i posaran 

en antecedents totes les accions i actes 

realitzats, explicant el grau d’intervenció 

de llurs fills o filles.  

Direcció convoca comissió de 

convivència on s’expliquen els fets i 

l’instructor /a proposa correctores o/i 

sancions. 

La Direcció pot prendre 

mesures cautelars en cas 

necessari 

Direcció: resolució. 
Ho comunica a la família mitjançant escrit. 

La família pot presentar un recurs que s’atendrà 

revisant les actuacions realitzades tenint en compte el 

punt de vista de la família. 

La Direcció tornarà a convocar la comissió de 

convivència. 

La Direcció informa al Consell Escolar. 

La Direcció informa al Consell Escolar. 

La Direcció posa 

en coneixement 

de les decisions 

preses a la 

comissió als 

tutors/es. 


