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TÍTOL   I.-   Introducció  
 

El  present  document  recull  les normes  d’organització  i  funcionament  (NOFC)  de  l’Escola  Joan              

Miró  de  Miami  -  Platja  (Mont-roig  del  Camp),  reflexant  el  conjunt  d’acords  i  decisions,  que  han                 

de  fer  possible  el  treball  educa�u  i  de  ges�ó  que  perme�  assolir  els  objec�us  proposats  en  el                  

Projecte  Educa�u  de  Centre  (PEC),  en  el  Projecte  de  Direcció  (PdD)  i  en  la  Programació  General                 

Anual   (PGA).  

El  document  es  desenvolupa  tenint  molt  present  dos  aspectes  bàsics:  el  marc  norma�u  i  els                

principis   bàsics   del   Projecte   Educa�u   de   Centre.  

El marc  norma�u  estableix  en  el  Decret  102/2010  de  3  d’agost,  d’autonomia  dels  centres               

educa�us,  en  el  seu  Capítol  3  dedicat  a  l’autonomia  organitza�va,  l’aprovació  (art.  18)  i  el                

con�ngut   (art.19)   d’aquest   document.  

El    projecte   educa�u   de   centre    es   basa   en   els    principis   bàsics    següents:  

- Inclusió  de  tots  els  membres  de  la  comunitat  educa�va,  encaminada  a  connectar  amb  el               

sen�ment  de  per�nença  al  centre,  amb  la  funció  i  lloc  que  ocupa  cadascú,  per  ser  més                 

eficaç   i   eficient.  

- Actuacions   compar�des   per   enfor�r   els   vincles   família   i   escola.  

- Mirada   respectuosa   envers   els   infants   i   les   famílies.  

- Coordinació  perquè  tots  els  agents  que  intervenen  s’hi  sen�n  vinculats,  iden�ficats  i             

compromesos.   

- Emergència  d’un  clima  emocional  que  facili�  el  creixement,  el  benestar,  el  diàleg  ,  la               

convivència,   i   la   mo�vació   cap   a   l’aprenentatge.  

- Ampliació   de   la   mirada   encaminada   a   fets   i   situacions   que   incideixen   en   la   vida   diària.  

- Actuacions  de  treball  en  equip  dels  docents  establint  objec�us  i  criteris  comuns  tenint              

en   compte   una   mirada   global.  

- Confiança,  reflexió,  diàleg  i  consens  com  a  instruments  bàsics  pel  treball  i  aprenentatge              

compar�t.   
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- Flexibilitat  en  els  plantejaments  i  estructures  organitza�ves  i  metodològiques  per           

promoure   inicia�ves   que   perme�n   la   millora   con�nua   per   assolir   els   objec�us   proposats.   

- Innovació   i   transformació   educa�va   per   ajustar   les   respostes   als   nous   reptes   educa�us.   

- Ac�vitats  encaminades  cap  un  l’aprenentatge  global,  viu,  ac�u  i  al  llarg  de  la  vida,               

ac�vant   les   intel·ligències   múl�ples   de   l’alumnat.  

- Atenció   a   la   diversitat   amb   actuacions   inclusives.  

- La  cultura  avalua�va  constant  que  perme�  la  reflexió  i  l’anàlisi  per  aconseguir  una              

millora   en   tots   els   àmbits.  

 

MISSIÓ  

Enfocament  pedagògic  per  crear  condicions  idònies  per  a  què  l’escola  sigui  un  espai              

d’aprenentatge  per  la  vida,  posant  la  mirada  en  les  relacions  i  els  vincles,  per  arribar  a  l’èxit                  

educa�u.  

VISIÓ  

- Contribuir  a  la  millora  de  l’èxit  educa�u  de  tots  els  alumnes,  mitjançant  l'adquisició  de               

les  competències,  les  habilitats,  els  valors  i  les  ac�tuds  per  respondre  de  forma              

sa�sfactòria   als   reptes   de   la   vida   professional,   i   par�cipar   en   la   societat.   

- Promoure  la  cohesió  social  mitjançant  l’educació  intercultural,  basada  en  l’equitat  i  el             

dret  a  la  diferència,  i  el  foment  de  l’ús  de  la  llengua  catalana  com  un  espai  comú  de                   

convivència.   

- Afavorir  el  treball  i  l'aprenentatge  en  xarxa  en  el  sí  del  centre  i  entre  els  diferents  agents                  

de   l’entorn   per   aconseguir   con�nuïtat   i   coherència   educa�va.   

 

VALORS  

La  nostra  tasca  educa�va  té  com  a  repte  desenvolupar  en  els  nostres  alumnes  l’autoes�ma,  la                

responsabilitat,   la   cooperació   i   l’autonomia.   
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En   aquest   sen�t   potencien   els   valors   de:   

- La   catalanitat,   a   través   de   la   difusió   de   les   tradicions,   arrels,   cultura,   llengua...   

- El   castellà   com   a   llengua   que   compar�m   en   el   nostre   territori.  

- El   plurilingüisme   com   valor   comunica�u   i   d’obertura   al   món.  

- La   crea�vitat,   la   curiositat   i   la   inicia�va   i   el   sen�t   crí�c.   

- La  felicitat,  gaudiment  i  sa�sfacció  personal  que  obtenim  com  a  recompensa  pel  nostre              

esforç,   compromís,   implicació   personal   i   constància.   

- El   respecte   vers   un   mateix,   l’altre   i   l’entorn.  

-   L’aplicació   del   sen�t   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   empà�ca.   
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TÍTOL   II.-   Concreció   de   les   previsions   del   projecte   educa�u  
 
Capítol   1.-   Per   orientar   l’organització   i   ges�ó   del   centre  
 

L'estructura   d'organització   i   ges�ó   del,   permet   i   facilita,   en   el   marc   del   projecte   educa�u:   

a)   L'autonomia   de   ges�ó   organitza�va   i   pedagògica   i   la   definició   dels   seus   objec�us.   

b)  L'assoliment  dels  objec�us  didàc�cs  i  pedagògics  dels  ensenyaments  que  s'hi  imparteixen  i  la               

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

c)  La  par�cipació  de  la  comunitat  educa�va  en  la  direcció  i  ges�ó  del  centre  i  l'exercici  dels  drets                   

i   deures   dels   membres   que   la   componen.   

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

e)   La   inves�gació   i   innovació   educa�ves   i   la   formació   del   personal   docent.   

 

Capítol   2.-   Per   orientar   l’organització   pedagògica  
 

El  centre  segueix  unes  línies  pedagògiques  innovadores,  que  tenen  un  enfocament  específic             

dirigit  a  donar  resposta  a  les  necessitats  de  la  pròpia  comunitat  educa�va.  Aquestes  línees               

pedagògiques  es  basen  en  els  principis  de  per�nença  al  sistema,  en  les  interaccions  dins  del                

mateix,  en  la  jerarquia  i  l’ordre,  en  els  vincles  entre  les  diferents  generacions  i  en  la  inclusió  dels                   

diferents   elements   que   configuren   el   fet   educa�u.  

En  base  a  aquests  principis,  es  configura  l’organització  del  centre  i  els  equips  docents,  la  relació                 

família  -  escola,  el  treball  a  l’aula  i  el  treball  de  la  tutoria,  de  manera  que  el  procés                   

d’ensenyament  -  aprenentatge  flueixi  d’una  forma  amorosa  i  equilibrada,  amb  una  nova  mirada              

inclusiva   i   integradora.  
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Capítol  3.-  Per  orientar  el  rendiment  de  comptes  al  consell  escolar  de  la  ges�ó               
del   PEC  
 

El  Projecte  Educa�u  de  Centre  (PEC),  document  a  llarg  termini,  es  concreta  temporalment  en               

quatre  anys  mitjançant  el  Projecte  de  Direcció.  En  aquest  termini,  s’informa  de  la  seva  evolució  i                 

dels   seus   resultats   als   membres   del   Consell   escolar.   

Anualment  s’informa  al  Claustre  i  al  Consell  Escolar  de  l’anàlisi  i  valoració  del  curs  escolar,                

mitjançant   la   memòria   anual,   basada   en   la   Programació   General   Anual.  

 
Capítol   4.-   Per   orientar   l’aplicació   dels   acords   de   corresponsabilitat  
 

Els  acords  de  corresponsabilitat  que  es  puguin  dur  a  terme  amb  les  administracions,  seran               

proposats   per   la   direcció   amb   la   col·laboració   del   claustre   i   aprovats   pel   Consell   Escolar.   

Es  formarà  un  grup  impulsor,  format  per  l’equip  direc�u  i  membres  del  claustre,  que  guiarà,                

ges�onarà   i   farà   el   seguiment   de   l’acord   establert.   

El  rendiment  de  comptes  dels  acords  de  coresponsabilitat  el  farà  el  grup  impulsor  davant  de                

l’administració   corresponent   i   n’informarà   al   claustre   i   al   Consell   Escolar.  

 
Capítol   5.-   Aprovació,   revisió   i   actualització   del   PEC  
 

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

que   la   comunitat   educa�va   a   través   del   Consell   Escolar   o   la   direcció,   ho   considerin   oportú.   

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

12  
 



 

 
Generalitat   de   Catalunya  
Departament   d’Educació  
Escola   Joan   Miró  
 

NORMES   D’ORGANITZACIÓ   I   FUNCIONAMENT   DEL   CENTRE   (NOFC)  
 

 
TÍTOL   III.-   Estructura   organitza�va   de   govern   i   de   coordinació   del   centre  
 
Capítol   1.-   Organigrama  
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Capítol   2.-   Equip   direc�u  
 

L’equip   direc�u   està   composat   pel   director/a,   cap   d’estudis   i   secretari/a.  

L’equip  direc�u  es  reunirà  amb  periodicitat  setmanal,  per  prendre  decisions  de  forma             

consensuada,  sobre  temes  relacionats  amb  l’organització  i  funcionament  del  centre.  Aquest,            

impulsarà   el   treball   coopera�u   dels   membres   del   claustre.  

Funcions   de   l’equip   direc�u:  

- Coordinar   l’elaboració   i   actualització   del   PEC.  

- Elaborar   la   Programació   General   Anual,   amb   l’aprovació   del   claustre.  

- Rebre  propostes  per  les  normes  d’organització  i  funcionament,  la  programació  general            

anual   i   pel   desenvolupament   d’ac�vitats   complementàries.  

- Elaborar   la   Memòria   Anual   de   centre,   amb   la   par�cipació   del   claustre.  

- Revisar   i   actualitzar   les   NOF   (cada   dos   anys).  

- Coordinar   les   ac�vitats   que   es   realitzen   en   el   centre.  

- Planificar   les   reunions   de   la   comunitat   educa�va.  

- Confeccionar   els   horaris   anuals.  

- Afavorir   la   par�cipació   de   la   comunitat   educa�va,   implicant   a   tots   els   sectors.  

- Promoure   Projectes   d’Innovació   Educa�va.  

- Vetllar   per   l’actualització   i   execució   d’una   ges�ó   econòmica   eficaç   i   eficient.  

- La   previsió,   compliment   i   modificació,   si   s’escau,   del   pressupost   anual.  

 

Capítol   3.-   Òrgans   unipersonals   de   direcció  
 

Els   òrgans   unipersonals   de   direcció   es   composen   per;   director/a,   cap   d’estudis   i   secretari.  

Les  seves  funcions  es  concreten  dins  del  marc  norma�u  vigent  (Decret  102/2010,  de  3  d’agost,                

d’autonomia   dels   centres   educa�us.  

Secció   1.-   Director/a  

- Representar   oficialment   al   centre.  

- Signar   cer�ficacions   i   documents   oficials.  

14  
 



 

 
Generalitat   de   Catalunya  
Departament   d’Educació  
Escola   Joan   Miró  
 

NORMES   D’ORGANITZACIÓ   I   FUNCIONAMENT   DEL   CENTRE   (NOFC)  
 

- Establir   els   criteris   de   col·laboració   amb   altres   centres   amb   finalitats   educa�ves.  

- Analitzar   i   valorar   el   funcionament   general   del   centre   mitjançant   la   memòria   anual.  

- Convocar   i   presidir   Claustres,   reunions   i   Consells   Escolars.  

- Recollir   i   donar   aplicació   de   la   norma�va   que   arriba   del   Departament.  

- Atendre,   respondre   i   comunicar   a   qui   calgui   les   informacions   de   la   correspondència.  

- Assignar   el   professorat   als   diferents   cursos   i   àrees.  

- Controlar   l’assistència   del   personal   del   centre.  

- Coordinar   la   par�cipació   dels   diferents   sectors   de   la   comunitat   educa�va.  

- Atendre   les   noves   matriculacions.  

- Coordinar   les   ac�vitats   extraescolars   en   col·laboració   amb   el   Consell   Escolar   i   l’AMPA.  

 
Secció   2.-   Cap   d’estudis  

- Subs�tuir   el   director   en   cas   d’absència.  

- Vetllar   per   l’elaboració   dels   PI.  

- Fer   el   seguiment   i   dinamització   de   les   Comissions   d’Avaluació.  

- Coordinar   la   realització   de   les   reunions   d’avaluació.  

- Programar   les   reunions   amb   els   diferents   centres   pel   traspàs   d’informació.  

- Coordinar  les  accions  d’innovació  educa�ves  i  de  formació  de  l’equip  docent  que  es              

desenvolupin   a   l’escola   quan   s’escaigui.  

- Coordinar  les  ac�vitats  escolars  complementàries  i  dur  a  terme  l’  elaboració  de  l’horari              

escolar   i   la   distribució   dels   grups,   de   les   aules   i   altres   espais   docents.  

- Vetllar  per  la  coherència  i  adequació  en  la  selecció  dels  llibres,  del  material  didàc�c  i                

complementari   u�litzat   en   els   diferents   ensenyaments   que   s’imparteixen   a   l’escola.  

- Aixecar   actes   a   les   reunions   pedagògiques.  

 
Secció   3.-   Secretari/ària  

- Portar   al   dia   la   ges�ó   econòmica   del   centre.  

- Realitzar  les  comandes  del  material  general  del  centre  i  coordinar  i  fer  el  seguiment  de                

les   comandes   i   despeses   del   material   específic   dels   cicles   i   els   especialistes.  

- Custodiar   els   expedients   dels   alumnes.  
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- Control  de  comandes  del  material  general  de  l’escola  i  coordinació  i  control  de  les               

despeses   per   a   material   específic   dels   cicles.  

- Aixecar  actes  a  les  reunions  de  Claustres  i  als  Consells  Escolars,  i  altres  que  es  consideri                 

oportunes.  

- Estendre   cer�ficacions   i   documents   oficials.  

 
Capítol   4.-   Òrgans   col·legiats   de   par�cipació  
 
Secció   1.-   Consell   Escolar  
El  consell  escolar  del  centre  és  l'òrgan  col·legiat  de  par�cipació  de  la  comunitat  escolar  en  el                 

govern   del   centre.   

Composició   

President  o  presidenta,  càrrec  exercit  pel  �tular  de  la  direcció  o  en  absència  d’aquest  pel  cap                 

d’estudis.  Secretari  o  secretària,  càrrec  exercit  pel  �tular  de  la  secretaria,  que  actuarà  només               

amb   veu   però   sense   vot.   Vocals,   la   resta   de   components   de   l’òrgan.   

Funcions   de   Consell   Escolar   

Les   funcions   del   consell   escolar   són   les   que   estableix   l'ar�cle   148.3   de   la   Llei   d’educació.  

-   Aprovar   el   projecte   educa�u   i   les   modificacions   corresponents.  

-  Aprovar  la  creació  d’altres  òrgans  de  coordinació  de  l’escola  i  assignar-los  competències,  sens               

perjudici   de   les   funcions   dels   òrgans   de   coordinació   preexistents.  

-  Aprovar  la  programació  general  anual  i  la  memòria  anual  del  centre  i  avaluar-ne  el                

desenvolupament   i   els   resultats.   

-  Aprovar  les  propostes  d'acords  de  coresponsabilitat,  convenis  i  altres  acords  de  col·laboració              

del   centre   amb   en�tats   o   ins�tucions.   

-   Aprovar   les   normes   d'organització   i   funcionament   i   les   modificacions   corresponents.   

-   Aprovar   la   carta   de   compromís   educa�u.   

-   Aprovar   el   pressupost   del   centre   i   el   rendiment   de   comptes.   

-   Par�cipar   en   el   procediment   de   selecció   i   en   la   proposta   de   cessament   del   director   o   directora.   

-   Intervenir   en   la   resolució   dels   conflictes   i,   si   escau,   revisar   les   sancions   als   alumnes.   
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-  Aprovar  les  directrius  per  a  la  programació  d'ac�vitats  escolars  complementàries  i  d'ac�vitats              

extraescolars,   i   avaluar-ne   el   desenvolupament.   

-  Par�cipar  en  les  anàlisis  i  les  avaluacions  del  funcionament  general  del  centre  i  conèixer                

l'evolució   del   rendiment   escolar.   

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

Funcions   del   president   o   presidenta   

- Exercir   la   representació   de   l’òrgan.   

-   Ordenar   la   convocatòria   de   les   sessions   ordinàries   i   extraordinàries.   

- Fixar   l’ordre   del   dia   de   les   sessions,   tenint   en   compte,   si   escau,   les   pe�cions   de   la   resta  

de   membres   formulades   amb   la   suficient   antelació.   

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

-   Assegurar   el   compliment   de   les   lleis.   

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

-   Suspendre   les   sessions   per   causes   jus�ficades.   

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

-   Complir   les   altres   funcions   inherents   al   càrrec.   

Funcions   del   secretari   o   secretària   

- Fer   la   convocatòria   de   les   sessions   per   ordre   del   president   o   presidenta,   així   com   les  

citacions   a   tots   els   membres   de   l’òrgan.  

-   Estendre   l’acta   de   la   sessió.   

-   Tenir   cura   que   es   prac�quin   els   actes   de   comunicació   necessaris.   

- Estendre   els   cer�ficats   per�nents,   consultes,   dictàmens   i   acords.   

-   Custodiar,   arxivar,   redactar   i   autoritzar   les   actes   de   les   sessions.   

Funcions   dels   membres   

- Conèixer  la  informació  sobre  els  temes  que  figuren  en  l’ordre  del  dia  i  que  �ndran  a                 

disposició   en   el   mateix   termini.   

- Par�cipar   en   els   debats   de   les   sessions.   

-  Exercir  el  seu  dret  al  vot  i  formular  el  seu  vot  par�cular,  així  com  expressar  el  sen�t  del                    

vot   i   els   mo�us   que   el   jus�fiquen.   
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- No  podran  abstenir-se  en  les  votacions  les  autoritats  o  el  personal  al  servei  de  les                

Administracions   Públiques,   que   �nguin   la   condició   de   membres   d’òrgans   col·legiats.  

- Formular   precs   i   preguntes.   

- Obtenir   la   informació   precisa   per   complir   les   funcions   assignades.   

-  No  podran  atribuir-se  les  funcions  de  representació  reconegudes  a  l’òrgan  col·legiat,             

llevat  dels  casos  en  que  se’ls  hagin  atorgat  per  una  norma  o  per  acord  vàlidament                

adoptat.   

Procediment  

- El  consell  escolar  del  centre  es  reuneix  precep�vament  una  vegada  al  trimestre  i  sempre               

que  el  convoca  el  director  o  directora  del  centre  o  ho  sol·licita  al  menys  un  terç  de  les                   

seves   persones   membres.   

- Les  decisions  del  consell  escolar  es  prenen  normalment  per  consens.  Si  no  és  possible               

arribar-hi,  la  decisió  s'adopta  per  majoria  de  les  persones  membres  presents,  llevat  dels              

casos   en   què   la   norma�va   determini   una   altra   majoria   qualificada.   

- Si  el  tema  a  tractar  ho  requereix,  el  president  o  la  presidenta  pot  convocar  a  les  sessions                  

del  Consell  qualsevol  membre  de  la  Comunitat  Escolar,  el  qual  intervindrà  amb  veu,  però               

sense   vot.   

- Les  actes  de  les  sessions  són  un  document  intern  que  ha  de  poder  ser  consultat,  si                 

s’escau  abans  de  ser  aprovades,  per  tots  els  membres,  per  bé  que  no  és  permès  de                 

facilitar-ne  còpies.  No  obstant  això,  tant  els  membres  del  Consell  Escolar  com  qualsevol              

altre  interessat  poden  sol·licitar  cer�ficats,  que  els  expendrà  el  secretari  o  la  secretària              

amb   el   vist-i-plau   del   director   o   directora,   dels   acords   concrets   que   cons�n   a   les   actes.   

- La  convocatòria  de  les  reunions  s'ha  de  trametre  per  la  presidència  del  consell  amb  una                

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

de  debat,  i,  si  escau,  d'aprovació.  El  consell  escolar  es  pot  reunir  d'urgència,  sense               

termini  mínim  per  a  la  tramesa  de  la  convocatòria,  si  totes  les  persones  membres  hi                

estan   d'acord.  

-  Quan  en  l'ordre  del  dia  s'incloguin  temes  o  qües�ons  relacionades  amb  l'ac�vitat              

normal  del  centre,  que  es�guin  sota  la  tutela  o  responsabilitat  immediata  d'alguna             
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persona  membre  de  la  comunitat  educa�va  que  no  sigui  membre  del  consell  escolar,  se'l               

podrà   convocar   a   la   sessió   per   tal   que   informi   sobre   el   tema   o   qües�ó   corresponent.  

Membres  
Les  persones  del  consell  escolar  són  elegides  per  un  període  de  quatre  anys  i  es  renoven  per                  

meitats  cada  dos  anys  el  primer  trimestre  del  curs  escolar.  Si  es  produeix  una  vacant  abans  de                  

les  properes  eleccions  en  el  sector  de  les  famílies  o  en  el  sector  dels  mestres,  es  subs�tuirà  a  la                    

persona  que  produeix  la  vacant  pel  membre  següent,  votat  en  les  úl�mes  eleccions  segons               

l’acta   de   votacions   corresponen.  

El   consell   escolar   renovat   s'ha   de   cons�tuir   abans   de   finalitzar   el   període   lec�u   del   mes   de  

desembre.   Les   eleccions   per   a   la   renovació   de   membres   del   consell   escolar,   les   convoca   el  

director   o   directora.   

La   condició   de   membre   del   consell   escolar   es   perd   quan   es   deixa   el   càrrec   que   comporta   ser-ne  

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

designat   en   revoca   la   designació.   

Comissió   específiques  

Comissió   Permanent   

Composició :    Director/a   (presideix),   cap   d’estudis,   secretaria   (amb   veu   i   sense   vot),   un  

representant   de   l’equip   docent   i   un   representant   de   les   famílies.   

Competències:   

- Estudiar,  informar  i  elevar  propostes  al  Consell  Escolar  del  Centre  sobre  els  aspectes  del               

seu   àmbit   que   se’ls   sol·lici�   o   consideri   convenient   aportar.   

- Realitzar  les  funcions  de  seguiment,  modificacions  i  avaluació  de  les  normes            

d’organització   i   funcionament   del   centre.  

- Es  reuneix  per  tractar  aspectes  que  li  encomani  el  Consell  Escolar  i  també  prendrà  les                

decisions  oportunes  en  casos  urgents  que  no  puguin  esperar  a  la  convocatòria  del  Consell               

Escolar.  En  aquest  cas  els  acords  presos  seran  provisionals  fins  que  a  la  propera  reunió  del                 

Consell   Escolar   la   ra�fiqui.  
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El  Consell  Escolar  del  Centre  no  pot  delegar  en  comissió  permanent  les  competències  referides               

a  l’elecció  i  cessament  del  Director/a,  les  de  creació  d’òrgans  de  coordinació,  l’aprovació  del               

projecte  educa�u,  del  pressupost  i  la  seva  liquidació,  i  de  la  Programació  General  Anual,  ni  les                 

de   resolució   de   conflictes   i   imposicions   de   correc�us   en   matèria   de   disciplina   d’alumnes.  

Comissió   Econòmica  

Composició :    Director/a   (presideix),   secretaria,   un   representant   de   l’Ajuntament   i   un  

representant   de   les   famílies.   

Competències:   

- Estudiar,  informar  i  elevar  propostes  al  Consell  Escolar  del  centre  sobre  els  aspectes              

econòmics   del   centre.  

- Preparar  la  documentació  per  a  l’aprovació  i  la  liquidació  dels  pressupostos  del  centre,              

que   únicament   pot   aprovar   el   Consell   Escolar.  

 

Comissió   de   Convivència  

Composició :  Director/a  (presideix),  secretaria  i  dos  representants  de  les  famílies  i  dos             

representants   de   l’equip   docent.   

Competències:   

- Les  competències  d’aquesta  comissió  són:  garan�r  una  aplicació  correcta  de  la            

legislació   vigent   en   termes   de   drets   i   deures   dels   alumnes.  

- Imposar  les  mesures  correctores  previstes  a  les  conductes  contràries  a  les  normes  de              

convivència   del   centre.  

- Vetllar   pel   compliment   efec�u   de   les   mesures   correctores.  

- Assessora  al  Director  en  determinats  casos  sobre  l’aplicació  de  mesures  correctores  i             

sancions.  

-  

Secció   2.-   Claustre  
El  claustre  de  mestres  és  l’òrgan  de  par�cipació  en  la  ges�ó  dels  aspectes  educa�us  del  centre.                 

El   formen   tots   els   mestres   del   centre   i   el   presideix   el   director   o   directora.   

Funcions   
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- Par�cipar   en   l'elaboració   i   la   modificació   del   projecte   educa�u.   

- Designar  els  mestres  que  han  de  par�cipar  en  el  procés  de  selecció  del  director  o                

directora.   

- Establir   directrius   per   a   la   coordinació   docent   i   l'acció   tutorial.   

- Decidir   els   criteris   per   a   l'avaluació   dels   alumnes.   

- Programar  les  ac�vitats  educa�ves  del  centre  i  avaluar-ne  el  desenvolupament  i  els             

resultats.   

- Elegir   els   representants   de   l’equip   docent   en   el   consell   escolar.   

-   Donar   suport   a   l'equip   direc�u   en   el   compliment   de   la   programació   general   del   centre.   

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

El   claustre   de   mestres   es   reunirà:  

- A   l’inici   i   a   l’acabament   del   curs   escolar.  

- Amb   caràcter   ordinari,   mínim   una   vegada   per   trimestre.  

- Amb   caràcter   extraordinari,   quan   sigui   necessari.  

Les  convocatòries  es  realitzaran  amb  48  hores  d’antelació  indicant  lloc,  dia  i  hora  i  punts  de                 

l’ordre   del   dia.  

Les  sessions  seran  convocades  per  la  direcció  del  centre,  per  decisió  pròpia  o  a  pe�ció  d’un  terç                  

dels   membres   del   Claustre   de   mestres.  

Les  decisions  es  prendran  en  el  major  consens  possible,  i  en  cas  de  votació  per  majoria  absoluta                  

o   per   majoria   simple.  

Les  sessions  de  claustre  quedaran  registrades  mitjançant  les  actes  que  quedaran  en  guardia  i               

custòdia  en  el  llibre  d’actes  per  part  de  la  secretària  del  centre.  El  secretari  o  la  secretària  del                   

centre  aixeca  acta  de  cada  sessió  del  claustre,  la  qual,  una  vegada  aprovada,  passa  a  formar  part  de                   

la   documentació   general   del   centre.  

L'assistència   al   claustre   és   obligatòria   per   a   tots   els   seus   membres.  

 
 
Capítol   5.-   Òrgans   unipersonals   de   coordinació  
 
Secció   1.   Coordinadors   de   cicle   
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Coordinador/a   educació   infan�l  1  
Coordinador/a   cicle   inicial  1  
Coordinador/a   cicle   mitjà  1  
Coordinador/a   cicle   superior  1  

 
 
Procediment  
Els   coordinadors   o   les   coordinadores   de   cicle   són   nomenats   pel   director/a,   en   consens   amb  
l’equip   direc�u.   
Les   reunions   de   cicle   es   fan   setmanalment.   
Funcions  

- Vetllar   per   la   coherència   i   con�nuïtat   de   les   accions   educa�ves.  

- Coordinar   les   sessions   de   reunió   de   cicle.  

- Fer   l’acolliment   de   l’equip   docent   que   vinguin   de   nou   al   centre.  

- Mantenir   informats   a   l’equip   docent   del   cicle.  

- Presentar  a  l’equip  docent  de  cicle  les  línies  pedagògiques  del  cicle  i  del  centre  i  els                 

acords   presos.   

- Valorar  i  fer  propostes  de  millora  pel  funcionament  i  organització  de  les  reunions  de  cicle,  així                 

com   dels   temes   tractats.   

- Elaborar   i   actualitzar   documents   de   centre.  

- Fomentar   el   treball   en   equip.  

- Aportar   criteris   i   informació   per   la   selecció   i   l’ús   de   material   didàc�c.  

- Afavorir   l’intercanvi   de   mètodes   i   experiències   entre   l’equip   de   mestres   de   l’equip   de   cicle.  

- Responasabilitzar-se   que   s’es�ngui   acta   de   les   reunions   i   que   s’elabori   la   memòria   de   curs.  
- Altres   funcions   que   se   li   encomanin   dins   de   la   seva   competència.  

 
Secció   2.   Coordinador   d’informà�ca   
Funcions   

- Proposar   a   l'equip   direc�u   els   criteris   per   a   la   u�lització   i   l'op�mització   dels   recursos  

informà�cs   i   per   a   l'adquisició   de   nous   recursos.   

- Vetllar   pel   manteniment   de   les   instal·lacions   i   els   equipaments   informà�cs   i   telemà�cs  

del   centre.   
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- Assessorar   a   l’equip   docent   en   la   u�lització   educa�va   de   programes   i   equipaments  

informà�cs.   

- Aquelles   altres   que   el   director   li   encomani   en   relació   amb   els   recursos   informà�cs   i  

telemà�cs,   que   li   pugui   atribuir   el   Departament   d'Ensenyament.   

- Assessorar   l'equip   direc�u,   a   l’equip   direc�u   i   el   personal   d'administració   i   serveis   del  

centre   en   l'ús   de   les   aplicacions   de   ges�ó   acadèmica   del   Departament   d'Ensenyament.  

Secció   3.   Coordinador   lingüís�c   

Funcions   

- Assessorar   l'equip   direc�u   en   la   elaboració   del   projecte   lingüís�c.   

-  Assessorar  el  claustre  en  el  tractament  de  les  llengües,  d'acord  amb  els  criteris               

establerts   en   el   projecte   lingüís�c.   

-  Assessorar  l'equip  direc�u  en  la  programació  de  les  ac�vitats  relacionades  amb  la              

concreció  del  projecte  lingüís�c,  inclòs  en  la  programació  general  del  centre  i  col·laborar              

en   la   seva   realització.   

- Organitzar   formació   necessaria   per   a   la   normalització   lingüís�ca   en   funció   de   les  

pe�cions   i   necessitats   de   l’equip   docent.   

- Aquelles   altres   que   el   director   del   centre   li   encomani   en   relació   al   projecte   lingüís�c   o  

que   li   pugui   atribuir   el   Departament   d'Ensenyament.   

 

Secció   4.   Coordinador   Biblioteca   

Funcions   

- Proposar   a   l'equip   direc�u   els   criteris   per   a   la   u�lització,   l'op�mització   de   la   biblioteca   i  

per   a   l'adquisició   de   nous   recursos.   

- Vetllar   pel   manteniment   i   els   equipament   de   la   biblioteca.   

- Assessorar   a   l’equip   docent   la   u�lització   educa�va   de   la   biblioteca.   

- Coordinar   la   catalogació   dels   llibres   

 

Secció   5.   Coordinador   de   prevenció   de   riscos   laborals   

Funcions   
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- Promoure   i   coordinar   les   actuacions   en   matèria   de   salut   i   seguretat   en   el   centre.   

- Promoure  i  fomentar  l’interès  i  la  cooperació  dels  treballadors  en  l’acció  preven�va,             

d’acord   amb   les   orientacions   del   Servei   de   Prevenció   de   Riscos   Laborals.   

- Revisar  periòdicament  la  senyalització  del  centre  i  els  aspectes  relacionats  amb  el  pla              

d’emergència   amb   la   finalitat   d’assegurar   la   seva   adequació   i   funcionalitat.   

- Revisar  i  actualitzar  periòdicament  el  pla  d’emergència  per  assegurar  la  seva  adequació  a              

les   persones,   els   telèfons   i   l’estructura.   

- Revisar  periòdicament  els  equips  de  lluita  contra  incendis  com  a  ac�vitat            

complementària   a   les   revisions   oficials.   

- Vetllar   perquè   la   farmaciola   �ngui   el   material   suficient.   

- Promoure   actuacions   d’ordre   i   neteja   i   realitzar-ne   el   seguiment.   

- Complimentar   i   trametre   als   serveis   territorials   el   full   de   no�ficació   d’accidents.   

- Col·laborar  amb  els  tècnics  del  servei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  en  la  inves�gació               

dels   accidents   que   es   produeixin   en   el   centre   docent.   

- Col·laborar  amb  els  tècnics  del  servei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  en  l’avaluació  i  el                

control   dels   riscos   generals   i   específics   del   centre.   

- Coordinar  la  formació  dels  treballadors  del  centre  en  matèria  de  prevenció  de  riscos              

laborals.   

- Col·laborar,  si  s’escau,  amb  el  claustre  per  al  desenvolupament,  dins  del  currículum  de              

l’alumnat,   dels   con�nguts   de   prevenció   de   riscos.   

 

TÍTOL   IV.-   Organització   pedagògica   del   centre  
 
El  centre  segueix  unes  línies  pedagògiques  innovadores,  que  tenen  un  enfocament  específic             

dirigit  a  donar  resposta  a  les  necessitats  de  la  pròpia  comunitat  educa�va.  Aquestes  línees               

pedagògiques  es  basen  en  els  principis  de  per�nença  al  sistema,  en  les  interaccions  dins  del                

mateix,  en  la  jerarquia  i  l’ordre,  en  els  vincles  entre  les  diferents  generacions  i  en  la  inclusió  dels                   

diferents   elements   que   configuren   el   fet   educa�u.  
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En  base  a  aquests  principis,  es  configura  l’organització  del  centre  i  els  equips  docents,  la  relació                 

família  -  escola,  el  treball  a  l’aula  i  el  treball  de  la  tutoria,  de  manera  que  el  procés                   

d’ensenyament  -  aprenentatge  flueixi  d’una  forma  amorosa  i  equilibrada,  amb  una  nova  mirada              

inclusiva   i   integradora.  

 
 
 
Capítol   1.-   Organització   del   professorat  
 

Les  reunions  de  l’equip  docent  de  nivell/cicle  és  un  espai  on  es  coordinen  projectes,  es                

comparteixen   estratègies,   es   reconeix   el   treball   dels   companys   i   es   prenen   decisions.  

 

Secció   1.-   Equips   docent   de   cicle  

L’equip  docent  està  organitzat  en  equips  de  cicle  que  es  coordinen  setmanalment  mitjançant  el               

corresponent  coordinador  (educació  infan�l,  cicle  inicial,  cicle  mitjà  i  cicle  superior),  segons  el              

calendari   establert   la   Programació   General   Anual   de   Centre.   

Estan  integrats  per  la  totalitat  dels  mestres  que  imparteixen  docència  en  el  corresponent  cicle.               

En  el  cas  de  l’equip  docent  especialista  o  de  suport  que  imparteixin  classes  en  diferents  cicles,                 

es  repar�ran  equita�vament  entre  els  cicles,  a  criteri  de  l’equip  direc�u,  consultant  als  mestres               

corresponents.  

Setmanalment  o  quan  es  convoqui,  es  realitzarà  una  reunió  de  coordinació  entre  la  direcció,  cap                

d’estudis   i   els   coordinadors   o   coordinadores   de   cicle.   

Correspon  al  cap  d’estudis,  convocar  als  equips  docents  quan  per  qües�ons  d’urgència  calgui              

modificar   el   calendari   establert   o   s’hagi   de   tractar   una   qües�ó   urgent.   

Els   coordinadors   aixequen   acta   dels   acords   presos   en   la   etapa/cicle   corresponent.  

Aquests   documents   passaran   a   formar   part   de   la   documentació   general   del   centre.   

Funcions   
- Organitzar   i   desenvolupar   els   ensenyaments   propis   del   cicle.   

- Posar  a  l’abast  del  claustre  propostes  rela�ves  a  experiències  educa�ves,  materials            

curriculars   a   u�litzar...   i   adequar-los   a   la   línia   metodològica   adoptada   pel   centre.   
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- Coordinar   i   ges�onar,   amb   la   cap   d’estudis,   les   sor�des   i/o   ac�vitats   pedagògiques.   

- Qualsevol   altra   que   es   determini   pel   claustre   de   mestres   o   equip   direc�u   del   centre.   

 
 
Secció   2.   Comissions   acadèmiques   
Comissió   d’avaluació   

Estarà  formada  per  tots  els  mestres  que  intervenen  en  el  procés  d’ensenyament  dels  alumnes,               

el/la  cap  d’estudis  i  presidida  pel  director  o  director  (o  a  qui  delegui).  Es  podran  incorporar  a  les                   

sessions  d’avaluació  aquells  professionals  (EAP,  logopeda,...  )  que  també  hagin  intervingut  en  el              

procés   d'ensenyament   dels   alumnes.   

Cada  tutor/a  actuarà  com  a  secretari  de  la  sessió  i  n'aixecarà  acta  dels  acords  presos,  que                 

passarà  a  formar  part  de  l'expedient  del  grup.  Igualment  s’arxivaran  els  resultats  de  les  proves                

d’avaluació   interna.   

Funcions   

- Analitzar  col·lec�vament  l'evolució  dels  aprenentatges  de  cada  alumne  i  del  grup  en             

general.   

- Establir  mesures  d'adequació  i  reforç  i  si  cal,  de  modificació  d'estratègies  i  ajustaments              

de   programació.   

- Determinar  la  valoració  final  per  àrees  i  la  valoració  global  del  progrés  dels  alumnes  a  la                 

darrera   sessió   d’avaluació.   

Cada  comissió  d'avaluació  de  primària  es  reunirà  com  a  mínim  un  cop  per  trimestre  per  tal                 

d’avaluar  el  grup-classe.  La  comissió  d’Educació  Infan�l  es  reunirà  dos  cops  al  curs.  S’estableixen               

segons   el   calendari   de   la   Programació   General   Anual.  

 
Comissió   d’Atenció   a   la   Diversitat   (CAD)  

La  CAD  és  la  comissió  encarregada  de  planificar,  promoure  i  fer  el  seguiment  de  les  mesures  que                  

es   duguin   a   terme   per   atendre   les   necessitats   educa�ves   de   l’alumnat.   

La  CAD  està  formada  per  l’EAP  de  referència,  equip  docent  d’atenció  a  la  diversitat  i  els  tutors,  si                   

s’escau,   i   es   reunirà   setmanalment  
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Un  cop  al  mes  es  realitzarà  una  reunió  de  l’equip  docent  d’atenció  a  la  diversitat,  cap  d’estudis  i                   

director/a.  

Funcions  

- Planificar   i   deixar   constància   dels   suports   que   es   porten   a   la   pràc�ca   al   centre.   

- Establir  les  caracterís�ques  de  cada  suport,  docent  implicat  i  les  sessions  que  s’hi              

dedicaran.   

- Establir   els   criteris   d’alta   i   de   baixa   d’un   recurs.   

- Establir   els   criteris   per   derivar   els   alumnes   amb   NEE.   

- Previsió   i   organització   de   l’atenció   dels   alumnes   amb   NEE.   

- Fer  el  seguiment  de  l’evolució  dels  alumnes  amb  necessitats  educa�ves  especials  i             

específiques.   

- Assessorar   en   la   realització   dels   plans   individualitzats.   

A  final  del  curs  escolar  es  realitzarà  una  sessió  d’avaluació  per  valorar  el  funcionament  de                

l’atenció  a  la  diversitat,  i  es  realitzarà  la  memòria  anual  on  hi  constarà  la  valoració  i  les                  

propostes   de   millora.   

Veure   ANNEX:   Pla   d’Atenció   a   la   Diversitat  

 

Secció   3.   Comissions   mixtes   de   treball  
 
Comissió   de   reciclatge   de   llibres  
Veure   ANNEX:   Projecte   de   reciclatge   de   llibres  

 
Comissió   de   comunicació   
Per  tal  d’oferir  un  altre  canal  de  comunicació  entre  l’escola  i  les  famílies  de  la  nostra  comunitat                  

educa�va,   es   crea   la   figura   del   representant   de   les   famílies   per   nivell.   

Els  representants  de  les  famílies  es  reuniran  com  a  mínim  un  cop  l’any  per  valorar  el                 

funcionament   i   col·laborar   en   l’organització.  

Procediment  

- Reunió   informa�va   a   les   famílies.  

- Presentació   de   les   candidatures   (per   nivell).  
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- Elecció   dels   representants   de   les   famílies   mitjançant   votacions.  

Funcions  

- Generar   espais   de   diàleg   per   la   millora   del   funcionament   i   organització   del   centre.  

- Vetllar   per   la   eficiència   i   eficàcia   de   la   comunicació   de   la   comunitat   educa�va.  

- Dinamitzar   l’espai   de   diàleg   per   tal   que   sigui   més   ac�u,   par�cipa�u   i   dinàmic.   

- Acollir   a   les   noves   famílies.  

- Fomentar   el   voluntariat   de   les   ac�vitats   d’èxit.   

- Dinamitzar   ac�vitats   de   cohesió   de   grup.  

 
Capítol   2.-   Organsització   de   l’alumnat  

 

L’organització   dels   infants   s’estableix   tenint   en   compte::  
- El   marc   de   l’autonomia   pedagògica  
- D’acord   amb   el   principi   de   l’educació   inclusiva.   
- Grups  equilibrats  segons  el  que  estableix  el  Pla  per  a  la  igualtat  de                          

gènere  en  el  sistema  educatiu  (aprovat  per  Acord  de  Govern  de  20  de                          
gener   de   2015).  

i   s’estableixen   el   següents   criteris:  
- Per   nivells   (any   de   naixement).  
- Per   comunitats   
- Cada  grup  té  assignat  un  mestre  tutor  que  està  coordinat  amb  tots                        

els   mestres   que   intervenen   en   el   grup.  
- Els  grups  de  nivell  és  reorganitzarà  en  el  pas  de  p5  a  1r  i  el  pas  de  3r                                    

a   4t.  
- El   mes   de   naixement.  

- Repartir  entre  les  dues  classes  els  infantsque  tenen  germans  a           

l’escola.  

- Infants    NESE.  
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- germans  bessons,  posar-los  un  a  cada  classe,  excepte  si  hi  ha  una             

recomanació   de   l’EAP.  

- Repartir  en  nombre  similar  els  alumnes  que  venen  d’escola  bressol  i            

els   que   no   han   estat   mai   escolaritzats.  

 

 
L’alumnat  s’organitza  per  grups-classe  segons  la  seva  edat.  En  casos  excepcionals  però,  un              

alumne  o  alumna  serà  matriculat  a  un  curs  que  no  li  pertoca  si  les  seves  necessitats  educa�ves                  

ho  requereixen  i  sempre  i  quan  l’EAP,  la  inspecció  educa�va  i  la  mateixa  escola  hi  donin  el                  

vist-i-plau   i   la   família   o   els   tutors   legals   hi   es�guin   d’acord.  

 

Capítol   3.-   Atenció   a   la   diversitat  

Tal  i  com  s’exposa  a  l’ar�cle  81  de  la  LEC,  l’escola  ha  de  garan�r  que  l’atenció  educa�va  de  tots                    

els   alumnes   es   regeixi   pel   principi   d’escola   inclusiva.   

L’Escola  promou  que  tot  l’alumnat,  independentment  de  les  seves  necessitats  específiques,  sigui             

atès  a  par�r  dels  principis  d’igualtat  i  equitat.  Cal  tractar  a  tothom  en  funció  de  la  seva                  

singularitat.   

D’aquesta  manera,  l’escola  fomenta  una  cultura  d’acolliment  a  tota  la  comunitat,  unes  polí�ques              

d’organització  de  l’atenció  a  la  diversitat  i  unes  pràc�ques  inclusives  en  relació  a  les  tasques                

diàries   que   reflecteixen   aquesta   cultura   i   aquestes   polí�ques   inclusives.   

D’altra  banda,  tal  i  com  preveu  l’ar�cle  6.4  de  l’Ordre  EDU/296/2008,  per  els  alumnes               

d’educació  primària  que  no  han  assolit  els  objec�us  del  cicle,  es  pot  decidir  la  repe�ció  de  curs                  

en  qualsevol  dels  tres  cicles  i  per  una  sola  vegada  en  tota  l’etapa.  Si  és  el  cas,  caldrà  establir  les                     

mesures  educa�ves  necessàries  per  afavorir  la  consolidació  d’aquests  aprenentatges.  Aquestes           

mesures,  hauran  d’estar  avalades  per  la  comissió  d’atenció  a  la  diversitat,  per  la  direcció  de                

l’escola   i   d’acord   amb   la   família   de   l’alumne.  
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Secció   1.   Mesures   per   fer   efec�va   l’atenció   a   la   diversitat   

Organitza�ves   

En  funció  de  les  valoracions  de  les  comissions  d’avaluació  i  d’atenció  a  la  diversitat,  es                

determinaran  les  persones  des�nades  a  l’atenció  a  la  diversitat,  els  agrupaments  de  l’alumnat              

amb   necessitats   educa�ves   especials   i   els   recursos   temporals   i   materials.   

Les  sessions  de  l’equip  docent  que  quedin  disponibles,  es  des�naran  al  suport  educa�u  dels               

alumnes   que   presen�n   més   necessitats.   

Didàc�ques   

Adaptacions  del  currículum  per  realitzar  concrecions  individuals  ajustades  a  les  caracterís�ques,            

els   ritmes   d’aprenentatge   i   la   singularitat   de   cada   alumne/a.   

Metodològiques   

Intervenció  pedagògica  de  suport  dins  i/o  fora  del  grup  ordinari  mitjançant  l’atenció  de  dos               

mestres  a  l’aula,  SEP,  desdoblaments,  grups  flexibles,  pe�t  grup  i/o  atenció  individualitzada,             

segons   les   necessitats   detectades.  

 

Secció   2.   Altres   actuacions   
Plans   individualitzats   

S’elaborarà  un  pla  individualitzat  a  aquells  alumnes  que  no  progressen  suficientment  amb  les              

adaptacions  incorporades  a  la  programació  ordinària  i  les  mesures  de  reforç  o  ampliació              

previstes.  El  pla  individualitzat  recull  el  conjunt  d’ajudes,  suports  i  adaptacions  que  l’alumne/a              

pugui   necessitar   en   els   diferents   moments   i   contextos   escolars.   

La  proposta  d’elaborar  un  pla  individualitzat  pot  sorgir  d’un  dictamen  d’escolarització,  d’un             

informe   psicopedagògic   o   a   demanda   d’un   tutor/a,   si   és   considera   oportú.  

L’elaboració  d’un  pla  individualitzat  s’ha  de  fer  sempre  des  de  la  perspec�va  inclusiva  tenint  en                

compte   l’organització   dels   recursos   disponibles   a   l’aula   i   al   centre.   

Atenció   als   alumnes   nouvinguts   
Es  considera  alumne  o  alumna  nouvingut  aquell  que  s’ha  incorporat  per  primera  vegada  al               

sistema  educa�u  (en  un  moment  posterior  a  l’inici  de  l’educació  primària),  en  els  darrers               

vint-i-quatre  mesos  o,  excepcionalment,  en  els  darrers  trenta-sis  mesos  si  procedeix  d’àmbits             

lingüís�cs  i  culturals  molt  allunyats  del  nostre.  En  aquest  casos  l’escola  preveu  una  resposta               
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personalitzada  per  garan�r  l’aprenentatge  de  la  llengua,  l’accés  al  currículum  comú  i  els              

processos   de   socialització   d’aquest   alumne   o   alumna.   

La  CAD,  serà  l’encarregada  de  definir  les  actuacions  que  es  duran  a  terme  per  atendre  les                 

necessitats  educa�ves  d’aquests  alumnes,  per  facilitar  la  integració  a  l’aula  ordinària  des  del              

primer   moment.  

 
Capítol   4.-   Acció   i   coordinació   tutorial  
 

L’acció  tutorial  comporta  el  seguiment  individual  i  col·lec�u  dels  alumnes,  contribuint  al             

desenvolupament  de  la  seva  personalitat  i  ajudant-lo  a  assolir  la  maduresa  personal  i  la               

integració   social,   mitjançant   una   orientació   de   caràcter   personal   i   acdèmic.  

L’acció  tutorial,  contribueix  al  desenvolupament  d’una  dinàmica  posi�va  en  el  grup  classe  i  a  la                

implicació   de   l’alumnat   i   de   les   seves   famílies   en   la   dinàmica   del   centre.   

Per  dur  a  terme  l’acció  tutorial,  cada  tutor/a  hi  des�narà  amb  el  seu  grup  classe  una  sessió                  

setmanal   i   sempre   que   sigui   necessari.   

En  el  seguiment  de  l’alumnat,  es  vetllarà  per  l’assoliment  de  les  competències  bàsiques  i  la                

detecció  de  les  dificultats  de  l’alumnat,  de  manera  que  es  puguin  prendre  les  mesures               

oportunes.   

El  tutor/a  realitzarà  un  mínim  d’una  entrevista  anual  amb  les  famílies  de  l’alumnat  al  llarg  del                 

primer   trimestre.   

Sempre  que  sigui  possible,  per  tal  de  garan�r  la  con�nuïtat  de  l’acció  tutorial,  el  tutor/a  serà  el                  

mateix   al   llarg   de   P-3/P-4   i   P-5;   1r/2n   i   3r;   4t/5è   i   6è.   

Veure   ANNEX:   Pla   d’Actuació   Tutorial  

 

TÍTOL   V.-   De   la   convivència   en   el   centre  
 
Capítol   1.-   Qües�ons   generals.  
 

El  centre  considera  la  convivència  entre  els  membres  de  la  comunitat  educa�va,  un  eix               

fonamental  i  qualsevol  situació  de  conflicte  ha  de  portar  a  una  resolució  de  creixement  per  les                 
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parts  implicades  i  la  millora  dels  vincles  entre  els  diferents  membres  de  la  comunitat  educa�va.                

La   creació   d’un   ambient   de   treball   tranquil,   solidari   i   posi�u   n’és   la   conseqüència   immediata.   

La  regulació  de  la  convivència  al  centre  es  fonamentarà  en  la  mediació  com  a  eina  preferent  i  en                   

l’aplicació   de   la   norma�va   vigent   del   Departament   d’Educació.  

 

Secció   1.-   Mesures   de   promoció   de   la   convivència.   

La  ges�ó  de  la  convivència  a  l’escola  és  una  tasca  que  incumbeix  a  tots  els  membres  de  la                   

comunitat  educa�va.  Es  tracta  de  prendre  consciència  de  la  pròpia  realitat,  detectar  necessitats              

i  àmbits  de  millora,  fomentar  relacions  posi�ves  de  manera  sistemà�ca  i  oferir  suport  a  tot                

l’alumnat,   i   reinserint   aquells   amb   problemà�ques   específiques.   

 

Secció   2.-   Mecanismes   i    fórmules   per   a   la   promoció   i   resolució   de   conflictes.   (Protocols  
d’actuació   acordats   pels    cicles)  
Els  conflictes  creen  la  necessitat  de  contextualitzar  els  problemes,  reflexionar,  dialogar,  mediar  i              
actuar  de  manera  coordinada  en  els  diferents  àmbits  d’intervenció,  tenint  en  compte  els  acords  de                
centre.  
Assamblea   d’aula   
Són  una  forma  de  par�cipació  ac�va  de  l’alumnat  en  la  vida  de  l’escola.  Promouen  la                
convivència  escolar,  perquè  s’hi  debaten  temes  d’especial  interès  educa�u  i  que  tenen  relació              
amb  aspectes  que  els  alumnes  poden  viure  a  la  nostra  escola.  Les  assemblees  són  espais                
d’intercanvi  d’opinions  de  gran  riquesa  pedagògica  perquè  els  infants  poden  raonar  i  exposar  els               
seus  punts  de  vista,  escoltar  els  dels  seus  companys  o  companyes,  acceptar  la  diferència               
d’opinions  i  assolir  acords  que  van  en  benefici  de  la  nostra  comunitat  educa�va  i/o  de  la  societat                  
en   la   qual   vivim.  
Entrevistes   
Les  entrevistes  entre  els  tutors  i  les  famílies,  a  més  de  possibilitar  la  prevenció  i  resolució  de                  

conflictes,  permeten  establir  llaços  de  comunicació  i  relació  bidireccional  per  tal  d’afavorir  el              

desenvolupament   de   l’alumnat   i   atendre   les   seves   necessitats   concretes.   

Per  construir  aquest  pont  entre  família  i  escola  són  essencials  el  respecte  i  la  confiança  mútua,                 

assumint   el   lloc   que   correspon   a   l’escola,   les   nostres   funcions   i   els   nostres   límits.   

Família   i   escola   mirem   cap   a   la   mateixa   direcció:   a   l’alumne.  
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En  aquest  sen�t  l’escola  ha  d’escoltar  i  iden�ficar  quines  són  les  seves  ac�tuds,  sen�ments               

respecte  a  la  situació  sense  jutjar,  per  tal  d’afavorir  la  comunicació  ac�va  en  el               

desenvolupament  dels  alumnes.  També  serà  un  espai  de  trobada,  si  s’escau,  entre  famílies,              

especialistes   i   tutors/res.   

 

Capítol   2.-   Règim   disciplinari   de   l’alumnat  
 

Secció   1.   Conductes   contràries   a   les   normes   de   convivència   del   centre   i   mesures   correctores  
Decret  279/2006,  de  4  de  juliol,  sobre  drets  i  deures  de  l’alumnat  i  regulació  de  la  convivència                  

en   els   centre   educa�us   no   universitaris   de   Catalunya.  

- Conductes   contràries.   Capítol   2.   Ar�cle   33.  

- Mesures   correctores.   Capítol   2.   Ar�cle   34.  

- Competència   per   aplicar   les   mesures   correctores.   Capítol   2.   Ar�cle   35.  

Veure   annex  

Secció   2.   Competència   per   aplicar   les   mesures   correctores   
Decret  279/2006,  de  4  de  juliol,  sobre  drets  i  deures  de  l’alumnat  i  regulació  de  la  convivència                  

en   els   centre   educa�us   no   universitaris   de   Catalunya.  

- Competència   per   aplicar   les   mesures   correctores.   Capítol   2.   Ar�cle   35.  

Veure   annex  

Secció   3.   Conductes   greument   perjudicials   per   a   la   convivència   en   el   centre,   qualificades   com  
a   falta,   i   sancions  
Decret  279/2006,  de  4  de  juliol,  sobre  drets  i  deures  de  l’alumnat  i  regulació  de  la  convivència                  

en   els   centre   educa�us   no   universitaris   de   Catalunya.  

- Conductes   greument   perjudicials   per   a   la   convivència   en   el   centre.   Capítol   3.   Ar�cle   38.  

- Sancions.   Capítol   3.   Ar�cle   39.  

- Competència   per   aplicar   les   mesures   correctores.   Capítol   2.   Ar�cle   35.  

Veure   annex  

 

 

 

Secció   4.   Procediment   inici   d’expedient   
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Decret  279/2006,  de  4  de  juliol,  sobre  drets  i  deures  de  l’alumnat  i  regulació  de  la  convivència                  

en   els   centre   educa�us   no   universitaris   de   Catalunya.  

- Capítol   3.   Ar�cle   41,   42,   43,   44,   45,   46,   47   i   48.  

Veure   annex  

TÍTOL  VI.-  Col·laboració  i  par�cipació  dels  sectors  de  la  comunitat           
escolar  
 
Capítol   1.-   Qües�ons   generals  
 

La  comunitat  educa�va  del  centre  està  integrada  per  l’alumnat,  famílies,  personal  docent,  altres              

professionals  d'atenció  educa�va  que  intervenen  en  el  procés  d'ensenyament  en  el  centre,  personal              

d'administració   i   serveis   del   centre,   la   representació   municipal   i   el   voluntariat.  

Capítol   2.-   Informació   a   les   famílies  
 
Entrevistes  
Abans  de  l’inici  de  curs,  al  mes  de  setembre  es  realitzarà  una  reunió  per  nivell  de  totes  les                   

famílies   per   presentar   la   plan�lla   de   l’equip   docent   i   informar   del   funcionament   del   nou   curs.   

Les  famílies  que  s’incorporen  al  llarg  del  curs  man�ndran  una  entrevista  amb  la  direcció  del                

centre  i  més  endavant,  una  primera  entrevista  amb  el  tutor/a,  no  més  enllà  de  quinze  dies  o  un                   

mes.   

De   totes   les   entrevistes   n’ha   de   quedar   constància   escrita   a   l’expedient   dels   alumnes.   

Circulars  

Les  informacions  d’ac�vitats  de  caire  general  són  distribuïdes  mitjançant  circulars  repar�des  a             

través   de   l’alumnat   i/o   agenda.   També   es   reparteix   la   informació   que   genera   l’AMPA.   

Informes   d’avaluació  

L'escola  reparteix  a  través  dels  alumnes  els  informes  d’avaluació  corresponents,  de  manera             

personalitzada.  Aquests  informes  no  es  lliuraran  a  les  famílies  abans  de  les  dates  es�pulades  a                

la   Programació   General   Anual.   

Ed.   Infan�l:   febrer   i   final   de   curs.   

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

Altres  aspectes  d'informació  diària:  personals  i  escolars,  jus�ficació  d’absen�sme  (metge,           

retar...)o   qualsevol   altre   missatge   quo�dià   es   realitzarà   mitjançant   l’agenda   escolar.  

 
Capítol   3.-   Associació   de   mares   i   pares   d’alumnes.   (AMPAs)  
 

Les  famílies  de  l’alumnat  tenen  garan�da  la  llibertat  d'associació  en  l'àmbit  educa�u  i,  en               

conseqüència,   poden   associar-se   cons�tuint   l’AMPA.   

  L’AMPA   �ndrà,   entre   d’altres,   les   següents   funcions:   

a) Assis�r  a  les  famílies  en  tot  el  que  puguin  necessitar  relacionat  amb  l’escolarització  dels               

seus   fills.  

b) Col·laborar   en   les   ac�vitats   educa�ves   del   centre.  

c) Cooperar   amb   el   consell   escolar,   per   la   millora   del   funcionament   del   centre.   

d) Promoure   la   par�cipació   de   les   famílies   a   través   dels   representants   de   les   famílies.   

e) L’AMPA  pot  u�litzar  les  instal·lacions  del  centre  per  les  ac�vitats  que  li  són  pròpies.  La                

direcció  del  centre  facilitarà  la  integració  d'aquestes  ac�vitats  a  la  vida  escolar,  tenint  en               

compte  el  normal  desenvolupament  d'aquesta.  La  direcció  del  centre  els  ha  de  reservar              

espais   en   el   tauler   o   sistema   d’anuncis   del   centre.   

f) L’AMPA  �ndrà  contacte  con�nuat  amb  la  direcció  del  centre  a  través  del  correu              

electrònic   i/o   amb   les   trobades   trimestrals.  

 
 
Capítol   6.-   Carta   de   compromís   educa�u.  
  
 

Les   famílies   signaran   a   principi   de   curs   la   carta   de   compromís   educa�u.  

Les  famílies  dels  alumnes  que  es  vagin  incorporant  al  centre,  hauran  de  signar  la  carta  després                 

que  la  direcció  del  centre  els  informi  del  seu  con�ngut  en  la  primera  entrevista  individual  que                 

�nguin.   
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El  con�ngut  de  la  carta  de  compromís  es  revisarà  de  forma  general  a  les  reunions  de  pares                  

d’inici  de  curs,  i  de  forma  par�cular  a  les  entrevistes  personals,  però  no  caldrà  tornar  a  signar-la                  

durant   l’escolaritat   de   l’alumnat   a   no   ser   que   s’incloguin   compromisos   específics   addicionals.  

at.  

TÍTOL   VII.-   Funcionament   del   centre  
 
Capítol   1.-   Aspectes   generals.  
 
Secció   1.-   Entrades   i   sor�des   del   centre.  
El  servei  d’acollida  que  presta  l’Ajuntament  és  de  8h  a  9h,  per  aquest  mo�u  s’obrirà  el  centre  a                   

les   8h.  

L’horari   lec�u   és   de   9h   a   12:30h   i   de   15:00h   a   16:00h.   

Les   portes   d’accés   s’obren   a   les   9h,   12:30h,   15h   i   16:30h.   i   es   tanquen   10   minuts   després.   

El  centre  permetrà  l’entrada  dels  alumnes  més  enllà  de  l’hora  fixada  (10  minuts)  en  els  casos                 

que   la   direcció   ho   consideri   jus�ficat  

 

5.1.-   Entrades   i   sortides  

  
Els   petits    (p3,   p4   i   p5)  

● Entrada   i   sortida   per   la   porta   del   pati   de   l’Avinguda   Cadis.  
● Les   famílies   acompanyen   i   recullen   als   seus   fills   i   filles   a   les   aules.  

 

Els   mitjans    (1r,   2n   i   3r)  

● Entrada   i   sortida   per   la   porta   del   pati   de   l’Avinguda   Cadis.  
● Entrada:   Els   infants   entren   sols   fins   a   les   aules   (s’ha   de   garantir   la  

puntualitat   de   l’equip   a   les   aules   i   l’acompanyament   segons   el   rol   i   la  
ubicació   de   cadascú,   establerts   en   la   comunitat   per   garantir   les  
transicions   del   infants).  
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● Sortida:   Els   docents   acompanyen   als   infants   fins   a   la   porta   de  
sortida   i   els   lliuren   a   la   família   autoritzada.  

 

Els   grans    (4t,   5è   i   6è)   

● Entrada   i   sortida   per   la   porta   del   pati   del   Carrer   Badajoz.  
● Entrada:   Els   infants   entren   sols   fins   a   les   aules   (s’ha   de   garantir   la  

puntualitat   de   l’equip   a   les   aules   i   l’acompanyament   segons   el   rol  
establert   en   la   comunitat   per   garantir   les   transicions   del   infants).  

● Sortida:   Els   docents   acompanyen   als   infants   fins   a   la   porta   de  
sortida   i   els   lliuren   a   la   família   autoritzada.  

 

Excepcions   de   la   comunitat   dels   grans   (4t,   5è   i   6è)  

● Els   alumnes   que   tinguin   germans   a   la   comunitat   dels   petits   i/o  
a   la   comunitat   dels   mitjans   podran   entrar   i   sortir   per   l’accés   de  

l’Avinguda   Cadis.  

 

 

 

 

● Poden   marxar   sols   amb   l’autorització   prèvia   signada.  
● Poden   recollir   germans   petits   i   marxar   sols   amb   l’autorització   prèvia  

signada   per   la   família.  
 

Per   a   totes   les   comunitats  

● Recollida   d’un   infant   per   una   persona   diferent   a   la   família  
autoritzada,   és   necessària   l’autorització   prèvia   (via   telefònica   i/o  
agenda).  
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● En   cas   que   no   vinguin   a   buscar   algun   alumne,   el   docent  
responsable   del   grup   trucarà   a   la   família   per   telèfon.   Si   no   es   pot  
localitzar   la   família,   s’avisarà   a   l’equip   directiu   i   s’activarà   el   Protocol  
d’Absentisme .  

● Si   els   alumnes   han   de   sortir   abans,   les   famílies   ho   comunicaran   per  
escrit   a   l’agenda.   En   aquest   cas   els   alumnes   no   poden   sortir   sols   del  
centre   ja   que   és   en   horari   lectiu   (s’han   de   recollir   a   l’interior   del  
centre).   

● Bicicletes   i/o   patinets :    Els   alumnes   que   arribin/marxin   en   bicicleta   o  
patinet,   els   deixaran   aparcats   al   pàrquing   del   centre.   Seguidament  
sortiran   al   carrer   i   accediran   a   l’escola   per   la   porta   corresponent   al  
seu   curs.   En   cap   cas   podran   entrar/sortir   per   la   porta   del   vestíbul  
de   l’edifici.   

● El   centre   no   es   responsabilitza   de   les   bicicletes   i   patinets   dels   seus  
alumnes.  

  
 

RECORDEM   QUE   ELS   INFANTS   SÓN   RESPONSABILITAT   
DE   TOT   L’EQUIP   MENTRE   ESTAN   DINS   AL   CENTRE    
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Secció   2.-   Ac�vitats   complementàries   i   extraescolars  
 
En  les  ac�vitats  lec�ves  fora  de  l'escola,  sor�des  didàc�ques  complementàries,  espor�ves...  que             

es  puguin  organitzar,  les  normes  de  convivència  i  comportament  de  l'alumnat  han  de  ser  les                

mateixes   que   a   l'escola.   

L'alumnat  que  no  assisteixi  a  la  sor�da,  ja  sigui  per  denegació  del  permís  de  la  família  o  perquè                   

l'equip  docent  considera  que  la  seva  assistència  serà  perjudicial  pel  desenvolupament  de  la              

mateixa,   assis�rà   a   l'escola   però   serà   atès   per   altres   mestres   i   en   altres   grups   classe.   

S’informarà  a  les  famílies  de  les  ac�vitats  complementàries  mitjançant  la  circular  corresponent             
i/o   agenda.  
Els  tutors  penjaran  a  la  porta  de  la  pròpia  aula  el  llistat  d’alumnes  usuaris  de  les  ac�vitats                  
extraescolars.  

Secció   5.-   Vigilància   de   l’esbarjo  
 

● Al  pa�  hi  ha zones  delimitades  de  jocs  alterna�us :  saltar  a  la  corda,  bales,  petanca,                

bibliopa�...   Cal   potenciar-los   des   de   la   tutoria.  

● L’escola  disposa  del  servei  de dinamitzador  de  pa� ,  que  cada  dia  organitza  el  futbol  a  la                 

pista   per   nivells:   dilluns:1r/2n;   dimarts:   3r;   dimecres:   4t;   dijous:   5è;   divendres:   6è  

● L’equip   docent   té   adjudicada   una    zona   de   vigilància   de   pa� ,   segons   l’horari   establert.  

● Es   prega    puntualitat    als   docents   encarregats   de   la   vigilància   del   pa�.  

● Els  docents  que  estaran  absents  el  dia  de  la  vigilància  del  pa�,  podran canviar  el  dia  amb                  

un   company/a,   informant   prèviament   l’equip   direc�u.  

● El  docent  vigilant  de  la  zona  dels  lavabos ,  s’encarregarà  d’obrir-los  i  tancar-los,  així  com               

de   treure   i   recollir   el   rotllo   del   paper   de   vàter.  
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● Evitar  cas�gar  sense  pa�  els  nostres  alumnes  el  dia  que  tenim  vigilància,  ja  que  també                
són   responsabilitat   nostra   la   resta   dels   alumnes   de   l’escola.  

● Els alumnes  cas�gats  a  l’hora  del  pa�  són  responsabilitat  del  docent  que  ha  imposat  el                
càs�g.  Per  tant  , s’hauran  de  quedar  a  l’aula , acompanyats  en  tot  moment  per  aquest                
docent.  

● Es tancaran  amb  clau  les  portes  de  les  aules  quan  sor�m  al  pa�,  per  evitar  la                 
desaparició   de   material   i/o   possibles   conflictes.   

● Els  dies  de pluja  o  de  vent  fort ,  els  tutors/es  es  quedaran  amb  el  seu  grup  a  l’aula.  Els                    
especialistes  adscrits  al  cicle  /  etapa,  �nguin  o  no  vigilància  de  pa�,  passaran  per  les                
aules   per   ajudar   els   tutors/es.  

● Els docents  especialistes  responsables  d’un  grup,  abans  d’acompanyar-lo  al  pa�,  el            
portaran   a   l’aula   per   deixar   el    material   i   agafar   l’esmorzar.   

● A  les sor�des  i  entrades  del  pa� ,  els  alumnes  han  d’anar  acompanyats  en  tot  moment                
pel  docent  que  els  hi  correspon  en  aquell  horari,  per  tal  de  garan�r  un  bon                
funcionament   i   evitar   conflictes.  

● Les sor�des  al  pa�  des  de  les  aules,  es  realitzaran  pels  mateixos  accessos  i  recorreguts                
que   s’u�litzen   per   sor�r   del   centre.  

● Els   alumnes   d’ Educació   Infan�l    s’acompanyaran   a   la   seva   pròpia   zona   d’esbarjo.  

 
Secció   7.-   U�lització   dels   recursos   materials  
Els  membres  de  la  comunitat  educa�va  realitzaran  un  ús  adequat  i  respectuós  del  material  no                

fungible,   per   garan�r   un   bon   funcionament   del   centre.   

  SERVEI   DE   FOTOCÒPIES  

● Els  documents  per  fotocopiar  es  deixaran  a  l’armari  a  prop  dels  casellers  de  la  sala  de                 

mestres,  amb  48  hores  d’antelació,  especificant  la  quan�tat,  la  persona  que  les  demana  i               

el   format   (una   cara,   doble   cara,   blanc   i   negre,   color,   DIN   A3,   DIN   A4...)  

● Les   fotocòpies   no   s’entregaran   grapades.  

● Aquest  servei  el  pot  realitzar  únicament  el  conserge,  l’administra�va,  l’equip  direc�u  i  els              

coordinadors/es   de   cicle/etapa.  

● Les   fotocòpies   a   nivell   personal   es   pagaran   10   cèn�ms   cada   una.  

●  

Secció   8.-   Actuacions   en   el   supòsit   de   retard   en   la   recollida   de   l’alumnat   a   la   sor�da   del  
centre.  
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Quan  es  produeixi  un  retard  en  la  recollida  de  l’alumnat  un  cop  acabat  l’horari  escolar,  es                 

contactarà  amb  la  família  o  els  tutors  legals  de  l’alumne/a.  Un  cop  esgotats  sense  efecte  els                 

intents  de  comunicació  amb  la  família  o  aotmb  els  tutors  legals,  i  transcorregut  un  marge  de                 

temps   es�pulat   en   el   Pla   d’absen�sme,   s’aplicarà   les   actuacions   que   configuren   aquest   pla.  

Veure   annex:   Protocol   d’Absen�sme   Escolar   Municipal.  

 
Secció   9.-   Actuacions   en   el   supòsit   d’absen�sme   i   retard   de   l’alumnat.  
 

L’assistència  dels  alumnes  de  tots  els  nivells  educatius  al  centre  és                      
obligatòria   (article   22.1.a   de   la   Llei   d’educació).  
Els   mecanismes   de   control   de   l’assistència   i   seguiment   són:  

- Seguiment  diari  (drive): que  ha  d’omplir  cada  dia  el  docent                    
corresponent.  

- Seguiment   mensual   (drive):   que   ha   d’omplir   el   tutor/a.  
- Seguiment  i  revisió  per  part  del  TIS  i  aplicació,  si  s’escau,  del                        

Protocol   d’Absentisme   Municipal.  
 
 

Secció   10.-   Admissió   d’alumnes   malalts   i   dels   accidents.  
L’alumnat  que  �ngui  algun  �pus  de  malal�a,  que  posi  en  perill  la  salut  dels  altres  o  que  no  li                    

perme�  seguir  l’ac�vitat  acadèmica  no  podrà  assis�r  al  centre  fins  que  no  es�gui  totalment               

recuperat.  

 

Secció   11.-   Seguretat,   higiene   i   salut.  
L’equip  docent  vetllarà  perquè  es  compleixi  la  norma�va  sanitària  vigent,  establerta  pel             

Departament   de   Sanitat.   

En  el  cas  de  detectar  problemes  importants  a  nivell  �sic  o  psicològic  en  algun  alumne,  es  posarà                  

en   coneixement   de   la   família   per   tal   d'actuar   en   conseqüència.   

L'escola  man�ndrà  una  farmaciola  amb  l'equipament  bàsic  establert  pel  Departament  de            

Sanitat,   per   atendre   primeres   cures.   
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En  el  cas  de  que  un  nen  o  nena  prengui  mal  o  es  trobi  malament  dins  el  centre  en  horari  lec�u,                      

l'escola  es  posarà  en  contacte  amb  la  família,  per  tal  de  poder  atendre,  el  més  eficaçment                 

possible  la  necessitat  que  hagi  sorgit.  Si  s'ha  de  traslladar  l'alumne  o  l’alumna  a  l'hospital,  ho                 

farà   la   pròpia   família.   Si   no   fos   possible   s’avisarà   al   servei   d'urgències   SEM   (112).   

A  l'arxiu  de  l'alumne  hi  haurà  d'haver  una  fotocòpia  de  la  targeta  de  la  Seguretat  Social  o  la                   

companyia  asseguradora  corresponent.  Així  mateix,  quan  s'inscrigui  l'alumne  al  centre           

s'aportarà   una   fotocòpia   del   carnet   de   salut,   amb   les   vacunacions   corresponents.   

Quan  algun  alumne/a  hagi  de  prendre  algun  medicament  en  horari  escolar,  caldrà  que  els  seus                

pare,  mare  o  tutor  o  tutora  legals  signin  el  full  d’autorització  de  medicaments  acompanyat  de  la                 

prescripció   mèdica   que   especifiqui   l'horari   de   medicació   i   la   dosi.   

Es  promou  que  alumnat  por�  esmorzar  sa  (fruita  o  entrepà)  i  amb  embolcall  reu�litzable  (en  un                 

recipient)   per   un   alimentació   saludable.  

 

Secció   12.-   Altres.  
 
Secretaria-Protecció   de   dades  

Per  garan�r  la seguretat  de  les  dades  de  caràcter  personal  que  es  tracten  en  el  centre  i                  

evitar-ne  l’alteració,  la  pèrdua  i  el  tractament  o  l’accés  no  autoritzat,  els  expedients  romandran               

custodiats   per   l’equip   direc�u.   

Per   tal   de   consultar-los   cal   l’autorització   prèvia   i   la   presència   d’algun   membre   de   l’equip   direc�u.  

Servei   de   menjador  
Els  tutors  trobaran  al  propi  caseller  el  llistat  d’alumnes  usuaris  d’aquest  servei.  Cada  ma�,               

l’alumne  encarregat  omplirà  el  llistat  i  el  baixarà  al  menjador  abans  del  començament  de  la                

classe.  

Els  docents  que  necessi�n  fer  ús  d’aquest  servei,  s’apuntaran  al  llistat  que  trobaran  a  la  sala  de                  

mestres,   a   primera   hora   del   ma�.   Demanem   estar   al   corrent   del   pagament   dels   menús.  

Els   tutors   penjaran   a   la   porta   de   la   pròpia   aula   el   llistat   d’alumnes   usuaris   d’aquest   servei.  

 

Ús   dels   lavabos  
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● Els  lavabos  dels  passadissos  romandran  sempre  tancats .  A  principi  de  curs,  s’assignaran             

les   claus   als   docents   corresponents   per   fer-ne   ús,   en   casos   excepcionals.  

● Els   alumnes   podran   anar   al   lavabo   a   l’hora   de   l’esbarjo,   fent   ús   dels   lavabos   del   pa�.   

● Cada  aula  disposarà  de  rotllos  de  paper  de  vàter.  Els  docents  han  de  garan�r  que  els                 

alumnes  tornin  el  paper  a  l’aula  després  del  seu  ús.  En  cap  cas  s’u�litzarà  un  altre  �pus                  

de   paper   com   les   tovalloletes   humides   o   el   paper   de   cuina,   per   tal   d’evitar   embussos. 

 
Ús   de   les   bates  

● L’ús   de   la   bata   a   l’escola   és   obligatori   de   P3   a   6è .  

● Els  tutors/es  verificaran  que  tots  els  alumnes  por�n  la  bata  al  centre  (hora  del  pa�                

inclosa).  

● Excepció :  alumnes  en  situacions  socioeconòmiques  desfavorides  (consultar  a  la  direcció           

del   centre).   

          El   dia   que   por�n   el   xandall   de   l’escola,   no   caldrà   posar-se   la   bata.   

Ús   del   xandall  

● L’ús   del   xandall   a   l’escola   és   obligatori   de   P3   a   6è .  

● Els  especialistes  d’  educació  �sica  verificaran  que  tots  els  alumnes  por�n  el  xandall  del               

centre.  

● Excepció :  alumnes  en  situacions  socioeconòmiques  desfavorides  (consultar  a  la  direcció           

del   centre).   

Esmorzars   i   aigua  

● L’equip  docent  des  de  la  tutoria,  potenciarà  l’hàbit  dels esmorzars  saludables  de  tots  els               

alumnes   (entrepans,   fruita...).  

● Abans  de  baixar  al  pa�,  es  llençaran  els  embolcalls  dels  esmorzars  a  la  paperera  de  l’aula,                 

per   tal   de   mantenir   l’escola   neta   i   endreçada.  

● Els  alumnes,  per  beure  a  l’escola,  podran  portar únicament  ampolles  pe�tes  d’aigua  o              

can�mplores .  Beuran  quan  pugin  del  pa�  i/o  quan  el  docent  d’educació  �sica  ho  cregui               

convenient.  Les  ampolles  es  guardaran  dins  de  les  motxilles  i  en  cap  cas  es  podran  deixar                 

sobre   les   taules   dels   alumnes   o   baixar-les   al   pa�.  
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Ru�nes   i   càrrecs  

En  totes  les  aules  del  centre,  estaran  penjades  en  un  lloc  visible  les ru�nes ,  els  alumnes                 

encarregats , així  com  el  llistat  d’alumnes  que  fan  ús  del  servei  de  menjador,  de  transport  i/o  de                   

les   ac�vitats   extraescolars.  

Claus  

● A  principi  del  curs  escolar,  s’entregaran  a  cada  docent  les claus  d’accés  a  l’escola  (porta                

d’entrada  de  l’Avinguda  Cadis  i  porta  del  hall),  la clau  de  la  seva  aula  i  dels armaris  i  la                    

clau  dels  lavabos  del  seu  passadís.  En  cas  de  pèrdua,  el  docent  es  farà  responsable  del                 

pagament   de   la   còpia.   Totes   les   claus   es   retornaran   a   la   Secretària   a   final   de   curs.  

● L’equip  direc�u  facilitarà  les  còpies  de  les  claus  que  l’equip  docent  necessi�. En  cap  cas                

es   podran   fer   còpies   de   les   claus   de   manera   par�cular .  

● Per  accedir  i aparcar  el  cotxe  al  pàrquing  del  centre ,  es  podrà  rebre  un  comandament,                

amb  pagament  previ  d’un dipòsit  de  30€  a  la  secretaria  del  centre,  que  es  retornarà                

quan   es   decideixi   no   fer-ne   ús.   

● El   docent   s’encarregarà   del   canvi   de   les   piles   del   comandament,   si   fos   necessari.  

● La  possessió  del  comandament  no  garanteix  una  plaça  d’aparcament  en  el  recinte.             

L’aparcament   s’efectuarà   únicament   en   les   zones   delimitades .  

Ús   del   telèfon   mòbil-Protecció   de   dades  

● L’ equip  docent farà  un  ús  responsable  del  telèfon  mòbil  tant  en  horari  lec�u  com  no                

lec�u,  tenint  en  compte  que  ens  trobem  en  el  nostre  lloc  de  treball.  La  direcció  del                 

centre   es   reserva   el   dret   de   cridar   l’atenció   si   es   creu   oportú.  

● Als  alumnes no  els  hi  es  permès  l'ús  de  telèfons  mòbils,  càmeres  fotogràfiques,              

gravadores,  MP3,  tablets  i  altres  disposi�us  semblants  durant  el  període  lec�u,  que             

inclou  classes  i  esbarjo.  Quan  qualsevol  docent  detec�  l’ús  o  manipulació  d’algun             

d’aquests  aparells,  l’haurà  de  requisar  i  dipositar-lo  a  la  direcció  del  centre  fins  que  la                

família   ho   reculli.   Si   l'alumne   reincideix,   no   se   li   retornarà   fins   al   final   de   curs.  

 
 
 
Capítol   2.-   De   les   queixes   I   reclamacions.  
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Secció   1.-    Actuacions   en   cas   de   queixes   sobre   la   prestació   de   servei   que   qües�onin   l’exercici  
professional   del    personal   del   centre.  
Les  queixes  han  d’adreçar-se  per  escrit  a  la  direcció  del  centre  i  han  de  contenir  la  iden�ficació                  

de  la  persona  o  persones  que  la  presenten,  el  con�ngut  de  la  queixa,  la  data  i  la  signatura  i,                    

sempre  que  sigui  possible,  les  dades,  documents  o  altres  elements  acredita�us  dels  fets,              

actuacions   o   omissions   a   què   es   fa   referència.   

Ob�nguda  la  informació  i  escoltat  l’interessat  o  interessada,  el  director  ha  de  prendre  les               

decisions  que  consideri  per�nents  i  comunicar  per  escrit  a  la  persona  o  persones  que  han                

presentat  la  queixa  la  solució  adoptada,  fent  constar  en  l’escrit  l’òrgan  al  qual  poden  recórrer  si                 

no   queden   sa�sfets   per   la   resolució   adoptada.  

Secció   2.-   Reclamacions   sobre   qualificacions   ob�ngudes   al   llarg   del   curs.  
D’acord  amb  l’ar�cle  21.1  d)  i  e)  de  la  Llei  12/2009,  d’Educació  i  el  Decret  279/2006,  de  4  de                    

juliol,  els  alumnes  (o  els  seus  pares,  mares  o  tutors  legals,  en  el  cas  que  siguin  menors  d’edat  )                    

tenen  dret  a  sol·licitar  aclariments  per  part  de  l’equip  docent  respecte  de  les  qualificacions               

trimestrals  o  finals,  així  com  reclamar  contra  les  decisions  i  qualificacions  que,  com  a  resultat  del                 

procés   d’avaluació,   s’adop�n   al   final   de   curs   o   de   l’etapa.   

El  pare,  mare  o  tutor  o  tutora  de  l’alumnat,  exposarà  les  reclamacions  respecte  a  les                

qualificacions   ob�ngudes   al   llarg   del   curs   al   tutor/a   i   si   s’escau   al   cap   d’estudis.   

La  resolució  defini�va  correspondrà  al  tutor/a  i  la  reclamació  i  la  resolució  adoptada  es  faran                

constar   a   l’arxiu   personal   de   l’alumne   o   de   l’alumna.  

 

Secció   3.-   Impugnació   de   decisions   dels   òrgans   i   personal   del   centre.  
Contra  la  resolució  que  la  direcció  doni  a  les  reclamacions  presentades  es  podrà  recórrer  davant                

la  direcció  dels  serveis  territorials,  en  escrit  recurrent  presentat  per  mitjà  de  la  direcció  del                

centre,  en  el  termini  de  cinc  dies  hàbils  a  comptar  l’endemà  de  la  no�ficació  de  la  resolució.                  

Aquesta  possibilitat  s’haurà  de  fer  constar  en  la  no�ficació  de  la  resolució  que  el  centre  fa                 

arribar   a   l’interessat   o   interessada.  

 
 
Capítol   3.-   Serveis   escolars.  
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Secció   1.-   Servei   de   menjador.  
La  ges�ó  del  servei  de  menjador  recau  en  l’ajuntament,  el  qual  en  cedeix  la  concessió  a  una                  

empresa  privada  (Cuina  i  Ges�ó).  L’Ajuntament  vetllarà  pel  correcte  desenvolupament  del  Pla  de              

Funcionament   de   Menjador.   

L'escola  ofereix  a  tot  l’alumnat  del  centre  el  servei  de  menjador.  Tots  l’alumnat  matriculat  al                

centre   té   dret   a   fer   ús   del   servei   de   menjador.   

En  funció  de  la  modalitat,  el  preu  del  servei  també  variarà,  sempre  però  respectant  els  marges                 

que   dicta   el   Departament   d’Ensenyament.   

Tot  l’alumnat  que  u�litzi  el  servei  de  menjador  haurà  de  respectar  el  personal  encarregat  del                

funcionament   del   servei.   

L’alumnat  s’atendrà  a  les  normes  d'higiene  i  d’ordre  establertes  i  respectarà  les  normes  de               

convivència   de   l’escola.   

L’alumnat  de  menjador  no  podrà  abandonar  el  recinte  escolar  sense  autorització  signada  de  les               

famílies.   

L’escola  facilitarà  a  les  famílies  de  l’alumnat  que  fa  ús  del  menjador  escolar,  els  documents                

necessaris  per  tal  de  sol·licitar  els  ajuts  econòmics  rela�us  a  aquest  servei  que  el  Consell                

Comarcal   atorga   anualment.   

Els   tutors   penjaran   a   la   porta   de   la   pròpia   aula   el   llistat   d’alumnes   usuaris   d’aquest   servei.  

 

Secció   2.-   Servei   d’acollida   ma�nal.  
La  ges�ó  del  servei  de  transport  escolar  va  a  càrrec  de  l’ajuntament  i  inclou  la  presència,  com  a                   

mínim,   d’una   persona   acompanyant   que   realitzarà   tasques   de   vigilància   i   control.   

 

Secció   3.-   Altres   serveis   del   centre.   Servei   de   transport  
 
La  ges�ó  del  servei  de  transport  escolar  va  a  càrrec  de  l’ajuntament  i  inclou  la  presència,  com  a                   

mínim,   d’una   persona   acompanyant   que   realitzarà   tasques   de   vigilància   i   control.   

Els   tutors   penjaran   a   la   porta   de   la   pròpia   aula   el   llistat   d’alumnes   usuaris   d’aquest   servei.  
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Capítol   4.-    Ges�ó   econòmica  

 

Els   centres   educa�us   han   d’ajustar   la   ges�ó   econòmica   al   que   disposa:  

- Llei   12/2009   del   10   de   juliol   d’Educació.  

- Decret   102/2010   de   3   d’agost,   d’autonomia   dels   centres   educa�us.  

- Ordre   de   16   de   gener   de   1990.  

- Instrucció  1/2014  de  la  secretària  general,  rela�va  a  la  ges�ó  econòmica  dels  centres              

educa�us   públics   del   Departament   d’Ensenyament.  

Anualment   s’actualitzarà   segons   la   norma�va   vigent.  

La  ges�ó  econòmica  del  centre  es  realitza  mitjançant  l’aplicació  que  proporciona  el             

Departament   d’Ensenyament   (SAGA).  

 

Secció   1:   Arxiu   de   documentació  

Ordre   de   26   de   setembre   de   1995.  

Ordre   de   16   de   setembre   de   1996.  

En  les  funcions  específiques  en  matèria  econòmica  correspon  a  la  directora  del  centre,  custodiar               

la   documentació   econòmica,   que   queda   delegada   a   la   secretària   del   centre.  

Tota  la  documentació  econòmica  del  centre  s’ha  de  custodiar  6  anys  des  de  la  data  de  remissió                  

als  òrgans  de  control.  Els  anys  en  què  el  darrer  dígit  sigui  un  1  o  un  6,  la  documentació  de  ges�ó                      

econòmica   es   custodiarà   durant   15   anys.  

 

Secció   2:   Pressupost   de   despeses   i   d’ingressos   any   natural  

El  pressupost  serà  elaborat  a  l’inici  de  l’exercici  pressupostari  per  la  directora  i  la  secretària  del                 

centre,  que  el  presentaran  al  consell  escolar  abans  del  31  de  gener,  juntament  amb  la  liquidació                 

de   pressupost   de   l’exercici   anterior.  

Les  propostes  de  despeses  extraordinàries  per  equipaments,  projectes  i/o  millores  pel  centre             

s’han  de  lliurar  per  escrit  a  la  directora  del  centre  abans  del  31  de  desembre  de  cada  any                   

natural,   per   tal   que   es   pugui   incloure   en   el   pressupost   de   l’any   següent.  
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Totes  les  despeses  que  efectuï  el  centre  s’han  d’incloure  en  el  seu  pressupost,  per  tal  d’obtenir                 

millores   en   eficiència   i   eficàcia   en   la   ges�ó   econòmica.  

Les  par�des  assignades  als  diferents  cicles  i/o  especialitats  es  �ndran  en  compte  en  el               

pressupost   anual   segons   els   següents   criteris:  

- La   dotació   del   Departament   d’Ensenyament.  

- Les   aportacions   de   les   famílies.  

- Els  projectes  presentats  per  l’equip  docent  dins  la  programació  anual,  tenint  en  compte              

el   Projecte   Educa�u   de   centre   i   el   Projecte   de   Direcció.  

(veure   annex   de   la   memòria   anual:   pressupost   anual   i   liquidació   de   pressupost   anual).  

 

Secció   3:   Quotes  

Les quotes  de  pagament  per  a  material  escolar  de  les  famílies  són  de  65€  a  Educació  Infan�l  i                   

de  30€  a  Educació  Primària,  ja  que  el  material  escolar  serà  adquirit  directament  pel  centre  i                 

quedaran   a   disposició   de   les   aules   d’acord   amb   els   criteris   educa�us.   

Les  famílies  que  op�n  per  aportar  el  material  escolar,  el  centre  els  hi  proporcionarà  una  relació                 

del   mateix,   necessari   per   dur   a   terme   les   diverses   ac�vitats.  

Les  famílies  que  realitzen  canvi  a  un  altre  centre,  se’ls  abonarà  el/s  trimestre/s  restant/s,  de                

manera  proporciona’l  (20  €  per  trimestre  a  Educació  Infan�l  /  10  €  per  trimestre  a  Educació                 

Primària).  

Les  famílies  nouvingudes  al  centre  durant  el  curs  escolar  abonaran  la  quota  del/s  trimestre/s               

restant/s.  

La quota  de  pagament  de  les  sor�des  programades  dins  de  la  Programació  General  Anual,  es                

no�ficarà  a  les  famílies  mitjançant  una  circular,  en  un  plaç  mínim  de  quinze  dies  abans  de  la                  

sor�da.  

Per  accedir  al  programa  de  reciclatge  de  llibres  del  centre  les  famílies  han  d’abonar  la  quota  de                  

l’AMPA   i   la   quota   de   pagament   del   reciclatge   de   llibres   de   text.   

Les  famílies  nouvingudes  al  centre  durant  el  curs  escolar  abonaran  la  mateixa  quota.  Les               

famílies   que   realitzen   canvi   a   un   altre   centre,   no   se’ls   abonarà   la   quota.  

Totes   les   quotes   de   pagament   es   faran   efec�ves   mitjançant   el   compte   corrent   corresponent.   
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Secció   4:   Pagaments   a   proveïdors  

Els  pagaments  als  proveïdors  es  realitzaran  prioritàriament  mitjançant  transferència  bancària.           

Excepcionalment,  la  directora  i  la  secretària  del  centre  autoritzaran,  la  domiciliació  bancària  al              

compte  corrent  del  centre  de  les  factures  dels  següents  proveïdors:  Abacus  i  Comercial  Reus               

4atre.  

De  manera  excepcional  s’acceptaran  �quets  de  compra  de  material  pagats  prèviament  per             

l’equip  docent,  de  pe�ts  imports,  sempre  i  quan  la  secretària  del  centre  ho  hagi  autoritzat.  En                 

cas   contrari   el   centre   no   es   farà   càrrec   dels   imports   dels   �quets.  

El   pagament   dels   �quets   autoritzats   es   farà   amb   diners   en   efec�u   de   la   caixeta   del   centre.  

Es  convocarà  a  la  comissió  econòmica  per  l’aprovació  de  les  eventuals  modificacions  del              

pressupost   en   la   distribució   de   les   par�des   que   no   generi   una   variació   de   l’import   total.  

 

Secció   5:   Relleu   en   la   direcció   del   centre  

Procés  segons  Instrucció  1/2014  de  la  secretària  general  rela�va  a  la  ges�ó  econòmica  dels               

centre   educa�us   públics   del   Departament   d’Ensenyament   (apartat   5).  

 

Secció   6:   Contractació   de   béns   i   serveis  

El  centre  no  subscriurà  contractes  que  suposin  obligacions  econòmiques  que  superin  les             

par�des  del  pressupost  anual  aprovat,  exceptuant  els  casos  de  despeses  an�cipades  i  despeses              

pluriennals.  La  directora  no  podrà  subscriure  contracte  de  lloguer  amb  compromís  de  compra              

futura,   que   puguin   comprometre   exercicis   econòmics   futurs.  

 

Secció   7:   Declaració   anual   de   tercers   

Les  despeses  acumulades  per  pagaments  a  proveïdors  que  superin  els  3.005,06€,  iva  inclòs,  es               

declararan   a   l’Agència   Tributària   segons   el   model   347   i   el   calendari   establert.  

 

Secció   8:   Beques:   menjador,   material   escolar   i   llibres   de   text  

Els  pagaments  i  els  cobraments  relacionats  amb  el  servei  del  menjador  formaran  part  de  la                

comptabilitat   general   del   centre   en   la   par�da   extrapressupostària.  
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Capítol   5.-   Ges�ó   acadèmica   i   administra�va  
 
Secció   1.-   De   la   documentació   acadèmico-administra�va.  
 
Arxivadors   despatx   secretària  

La   documentació   de   l’expedient   de   l’alumne   romandrà   custodiada   a   la   secretària   del   centre   dins  

l’arxivador   corresponent,   i   es   podrà   consultar   prèvia   autorització   de   l’equip   direc�u.  

A   la   carpeta   de   l’expedient   hi   haurà   la   següent   documentació:  

- Expedient   acadèmic   de   l’alumne.  

- Documentació   de   la   matriculació   (fotocòpies   del   llibre   de   família,   del   carnet   de   vacunes   i  

DNI;   full   d'empadronament   i   altres).  

- Fitxa   amb   les   dades   bàsiques   de   l'alumne.  

- Els   informes   lliurats   a   les   famílies.  

- No�ficació   de   l'opció   de   religió.  

- Còpia   de   la   carta   de   compromís.  

- Autoritzacions:   sor�des,   alimentació,   dret   imatge...  

- Tota   la   informació   referent   a   l'alumne   i   a   la   seva   família   que   rep   l'escola   (   Informes   de  

NEE,   no�ficacions   judicials   de   separacions   familiars,   canvis   de   nom.....).  

- Full   d’entrevistes   a   les   famílies.  

 
 
 
Aula  
Els   coordinadors   de   etapa/cicle   custodiaran   la   següent   documentació:   PEC,   NOF   i   altres  

documents   de   centre.  

A   les   aules   hi   haurà   la   següent   documentació:  

- Carpeta   de   proves   dels   alumnes.  

- Altres   informacions   (graelles   seguiment   absen�sme...).  
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R��������   ���   NOFC  

El  Consell  Escolar  del  Centre  aprova  a  proposta  de  l’Equip  Direc�u,  el  NOFC  (  Normes  d’organització  i                  

funcionament  de  centre).  El  Claustre  juntament  amb  tots  els  sectors  de  la  comunitat  educa�va,               

aporta   a   l’Equip   Direc�u   criteris   i   propostes   per   a   l’elaboració   del   NOFC.  

A  principi  i  al  final  de  curs  es  farà  una  valoració  del  document.  Qualsevol  modificació  i/o                 
reforma  que  es  faci  al  text,  serà  realitzada  pel  Consell  Escolar  de  Centre  i  aprovat  per  majoria  de                   
2/3.  

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest   document   ha   estat   revisat   i   aprovat   pel   Claustre   i   el   Consell   Escolar   l’Octubre   de   2014  

 

Actualment   aquest   document   està   en   revisió   en   la   seva   totalitat   (curs   2019-2020)  
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