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1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DE CENTRE 

 

Òrgans de govern unipersonals i col·legiats 

1. Els centres educatius públics han de disposar, almenys, dels òrgans de govern 

següents:  

a) El director o directora. 

b) El claustre del professorat. 

c) L’equip directiu. 

d) El consell escolar. 

2. Els òrgans unipersonals de direcció dels centres públics són el director o 

directora, el secretari o secretària, el cap o la cap d’estudis i els que s’estableixin 

per reglament o en exercici de l’autonomia organitzativa del centre. Aquests òrgans 

unipersonals integren l’equip directiu, que és l’òrgan executiu de govern dels 

centres públics i que ha de treballar d’una manera coordinada en el compliment de 

les seves funcions. La direcció del centre també pot constituir un consell de direcció. 

3. Correspon al Departament determinar les funcions mínimes i comunes a què 

s’ha d’ajustar l’exercici de les funcions de cap d’estudis i de secretari o secretària 

en els centres públics, en el marc de l’autonomia organitzativa i de gestió a què fa 

referència el capítol II del títol VII. 

4. El consell escolar i el claustre del professorat són òrgans col·legiats de 

participació 

en el govern dels centres. 

5. El Departament ha d’adaptar l’estructura de govern per als diversos centres que 

són considerats com un únic centre educatiu, d’acord amb el que estableix l’article 

72.3, i per als altres centres de característiques singulars. 

 

1.1. Organs unipresonals de direcció (competències i funcions) 

 

1.1.1. Director/a: 

 

1. El director o directora del centre públic és responsable de l’organització, el 

funcionament i l’administració del centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap 

de tot el personal. 

2. La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment de concurs, 

en què participen la comunitat escolar i l’Administració educativa. 

3. El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge 
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pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes 

funcions s’exerceixen en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte 

educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat. 

4. Corresponen al director o directora les funcions de representació següents: 

a) Representar el centre. 

b) Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre. 

c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics 

del centre. 

d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i 

vehicular al centre els objectius i les prioritats de l’Administració. 

5. Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics 

següents: 

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

corresponents. 

b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum 

coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

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

dels plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres 

plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de 

direcció. 

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de 

comunicació en les activitats del centre, d’acord amb el que disposen el títol II i el 

projecte lingüístic del centre. 

e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu. 

f) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, 

la relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives. 

g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència 

l’article 124.1 i presentar les propostes a què fa referència l’article 115. 

h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la 

programació general anual. 

i) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte 

educatiu i, eventualment, dels acords de corresponsabilitat. 

j) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de 

l’altre personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent a 

l’aula. 

6. Corresponen al director o directora les funcions següents amb relació a la 

comunitat escolar: 

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

centre. 
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b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 

disciplinàries corresponents. 

c) Assegurar la participació del consell escolar. 

d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, si 

s’escau, amb les associacions d’alumnes. 

7. Corresponen al director o directora les funcions relatives a l’organització i la 

gestió del centre següents: 

a) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament 

del centre i dirigir-ne l’aplicació. 

b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en 

el projecte educatiu. 

c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa 

vigent. 

d) Visar les certificacions. 

e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel 

secretari o secretària del centre. 

f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost 

aprovat. 

g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i 

actuar com a òrgan de contractació. 

h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves 

funcions, la qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula. 

8. El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i 

totes les relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan. 

9. El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració 

d’autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i 

d’ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El 

director o directora, en l’exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a 

defensar l’interès superior de l’infant. 

10. La regulació del complement retributiu del director o directora relatiu a les 

funcions de direcció ha de tenir en compte la complexitat del centre que dirigeix. 

 

1.1.2.  Cap d'Estudis 

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

superior aldel mandat   la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, 

com a mínim, per un 

curs sencer. 

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

d'entre les previstes a l'article 147.4 de la Llei d'educació i totes les altres que li 
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encarregui la direcció, preferentment en els àmbits curricular, d'organització, 

coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del 

centre i d'atenció a l'alumnat, d'acord amb el que prevegi el projecte de direcció i 

s'incorpori a les normes d'organització i funcionament del centre. 

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

centre pot encarregar funcions de les esmentades a l'apartat anterior a un òrgan 

unipersonal de direcció addicional que, en aquest cas, es podrà denominar cap 

d'estudis dels ensenyaments o torns que correspongui. 

4. Llevat que les normes d'organització i funcionament del centre ho prevegin 

altrament, el o la  cap d'estudis substitueix el director o directora en cas d'absència, 

malaltia o vacant. 

 

1.1.3. Secretari/a 

1. El secretari o la secretària és nomenat/da per la direcció del centre, per un 

període no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat 

al centre, com a mínim per un curs sencer. 

2. Correspon al secretari o a la secretària l'exercici de les funcions que li delegui la 

direcció d'entre les previstes a l'article 147.4 de la Llei d'educació i totes les altres 

que li encarregui la direcció, preferentment en l'àmbit de la gestió econòmica, 

documental, dels recursos materials i de la conservació i manteniment de les 

instal·lacions, d'acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s'incorpori a les 

normes d'organització i funcionament del centre. 

3. Correspon també al secretari o secretària del centre l'exercici de les funcions 

pròpies de la secretaria del claustre i del consell escolar del centre, i d'aquells altres 

òrgans col·legiats en què les normes d'organització i funcionament del centre així 

ho estableixin. 

 

1.2. Òrgans col·legiats de participació 

1.2.1. Consell Escolar: 

El consell escolar 

1. El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el 

govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta 

participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment d’elecció 

dels membres del consell. 

2. El Departament ha d’adaptar l’estructura i la composició del consell escolar 

a les característiques dels centres educatius únics a què es refereix l’article 72.3, i 

d’altres centres de característiques singulars, per a garantir l’eficàcia en l’exercici de 

les funcions que li corresponen. 

3. Corresponen al consell escolar les funcions següents: 
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a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de 

tres cinquenes parts dels membres. 

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament 

i els resultats. 

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de 

col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

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

corresponents. 

e) Aprovar la carta de compromís educatiu. 

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

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

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del 

director o directora. 

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

alumnes. 

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

d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i 

conèixer l’evolució del rendiment escolar. 

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

m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentà- 

ries. 

4. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò 

que aquestes normes no estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels 

òrganscol·legiats de l’Administració de la Generalitat. 

5. El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions 

específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar 

un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una 

representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública han de 

comptar amb una comissió econòmica, amb les excepcions que estableixi el 

Departament. 

 

1.2.2. Claustre: del professorat 

 

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la 

gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes 

educatius del centre. És integrat per tot el professorat i el presideix el director o 

directora del centre. 
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El claustre del professorat té les funcions següents: 

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

b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de 

selecció del director o directora. 

c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial. 

d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes. 

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

els resultats. 

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

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

de la programació general del centre. 

h) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, 

en el marc de l’ordenament vigent. 

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

3. El director o directora del centre pot convocar a les sessions del claustre del 

professorat professionals d’atenció educativa destinats al centre perquè informin 

amb relació a l’exercici de les funcions establertes per les lletres a, c, d, e, g i h de 

l’apartat 2. 

 

 

1.3. Equip directiu  (encàrrecs de funcions de la direcció) 

 

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

2. L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics i és integrat 

pel director o directora, el secretari o secretària, el cap o la cap d’estudis i els altres 

òrgans unipersonals que s’estableixin per reglament o en exercici de l’autonomia 

organitzativa del centre. 

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

direcció establert per l’article 144. 

4. El director o directora pot delegar en els membres de l’equip directiu les funcions 

establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 142. 

5. Els centres públics, en exercici de llur autonomia, poden constituir un consell de 

direcció, integrat per membres del claustre del professorat d’entre els que tenen 

assignades o delegades tasques de direcció o de coordinació. 

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

directiu i del consell de direcció. També li correspon l’assignació o la delegació de 

funcions a altres membres del claustre, i la revocació d’aquestes funcions. 

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

dels objectius del projecte educatiu, d’acord amb el projecte de direcció, i ret 



 

 13 

INSTITUT ESCOLA EL TIL·LER                                    NOFC 2017-2018 

comptes davant el consell escolar i l’Administració educativa. L’Administració 

educativa avalua l’acció directiva i el funcionament del centre 

 

1.4. Organs unipersonals de coordinació (funcions i organització) 

 

1.4.1. Coordinadors/es 

1. La coordinació del personal docent d'un centre públic s'ha d'orientar, en el marc 

del projecte educatiu, a les finalitats següents: 

a) Assolir els objectius educatius dels ensenyaments que s'hi imparteixen i adequar-

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

b) Millorar l'orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de l'alumnat. 

c) Millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge i la seva avaluació. 

d) Investigar i innovar en el marc del pla de formació del centre, i contribuir en la 

formació permanent del personal docent. 

e) Aquelles altres que estableixin les normes d'organització i funcionament del 

centre o els atribueixi la direcció del centre o el Departament d'Educació. 

2. L'estructura i funcions de què es doten, en els centres, els òrgans de coordinació 

docent estan al servei de l'assoliment, segons criteris d'eficiència i eficàcia, dels 

objectius definits en el projecte educatiu i quantificats en els seus indicadors de 

progrés. 

 

1.4.2. Coordinadors/es Comunitats Petits, Mitjans i Grans: 

Els/les coordinadores reben de la direcció les funcions de la seva tasca, i adients a 

les necessitats del centre i del funcionament de l’equip docent. 

Funcions: 

 

a. Convocar reunions de tutors/es, cicles i minicicles. 

b. Organitzar el recull de sortides i l’actualització al llarg del curs. 

c. Recordar i informar els/les tutors/es de les diferents activitats a realitzar al 

llarg del curs. 

d. Aixecar acta de les reunions que es realitzen i dels acords presos, i informar-

ne a la cap d’estudis. 

e. Recollir les propostes dels/de les diferents membres dels cicles. 

Dinamitzar les posades en comú davant de noves iniciatives. 
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f. Participar en l’elaboració dels diferents documents d’escola. 

g. El centre té un/una coordinador/a d’ed. Infantil i un/una d ‘educació 

primària. 

1.4.3. Coordinació de biblioteca 

Es dedicarà una sessió del horari del mestre/a de reforç o d’un tutor/a per dur a 

terme les següents tasques: 

 

a. Organitzar la biblioteca escolar i vetllar pel seu manteniment. 

b. Facilitar informació al Claustre sobre els recursos disponibles per tal de 

desenvolupar els diferents projectes d’aula. 

c. Coordinar els horaris i disponibilitat pels diferents cursos. 

d. Fer propostes d’adquisició de llibres que siguin d’interés per a la comunitat 

educativa. 

e. Potenciar en l’alumnat l’ús correcte del espai i dels llibres. 

 

1.4.4. Coordinació de riscos laborals 

 

a. Col.laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, 

planificació, implantació i realització dels simulacres. 

b. Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats 

amb el Pla d’emergència amb la finalitat d’assegurar telèfons, estructures i 

adequació a les persones. 

c. Revisar els equips de lluita contra incendis com a activitat complementària a 

les revisions oficials. 

d. Dur a terme un simulacre d’emergència, una vegada l’any com a mínim. 

 

1.4.5. Coordinació d’Informàtica 

 

a. Gestionar les diferents incidències que hi hagi en relació al maquinari de 

l’escola. 

b. Estar informat dels serveis que posa a la seva disposició l’escola. 

c. Assegurar l’inventari del equipament que hi ha al centre. 

d. Supervisar els dispositius de les aules. 
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e. Assessorar l’equip directiu de les novetats que sorgeixin de la coordinació tic 

del CRP. 

f. Fer una memòria d’activitats en acabar el curs. 

g. Dissenyar i fer el manteniment del blog de l’escola. 

h. Revisar la web del centre. 

 

 

1.5. Tutors/es: 

 

1. L'acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al 

desenvolupament personal i social de l'alumnat en els aspectes intel·lectual, 

emocional i moral, d'acord amb la seva edat, i comporta el seguiment individual i 

col·lectiu de l'alumnat per part de tot el professorat: veure l’apartat d’acció tutorial 

al projecte de convivencia del centre. 

2. Les actuacions associades a l'acció tutorial, com a mínim, han de: 

a) Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l'evolució educativa dels seus fills 

i filles, i oferir-los assessorament i atenció adequada. 

b) Facilitar a pares, mares i tutors/es legals l'exercici del dret i el deure de participar 

i implicar-se en el procés educatiu dels seus fills i filles. 

c) Vetllar pels processos educatius de l'alumnat i promoure, especialment a l'etapa 

d'educació secundària obligatòria, la implicació de cada alumne/a en el seu procés 

educatiu. 

d) Dur a terme la informació i l'orientació de caràcter personal, acadèmic i 

professional de l'alumnat, tot evitant condicionants lligats al gènere. 

e) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats 

del centre. 
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2. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

 

2.1. Organització del professorat:   

Equips docents: comunitats i nivells, adscripció, funcions, reunions, documentació... 

 

Comunitats: Petits, Mitjans i Grans 

 Cicle Conjunt 

 Minicomunitats 

 Intercomunitats 

 

2.1.1. Equip docent de les Comunitats 

 

Cada Comunitat està format per tots els mestres que imparteixen docència als 

alumnes d’un mateix cicle. Els especialistes que fan classe a les diferents omunitats 

quedaran adscrits a una d’elles, en funció de la quantitat d’hores que imparteixi 

docència I de l’equilibri numèric de les comunitats, malgrat puguin incorporar-se a 

d’altres comunitats de forma puntual. 

 

Hi ha les següents Comunitats:  

- COMUNITAT DE PETITS:  P3, P4 i P5 

- COMUNITAT DE MITJANS : 1r, 2n i 3r 

- COMUNITAT DE GRANS: 4rt, 5è i 6è 

 

Els equips de les Comunitats es reuneixen un cop a la setmana (dimarts). Es 

convoquen des de la coordinació del Equip directiu i l’ordre del dia el fa la 

coordinadora de cada Comunitat. 

La convocatòria de les reunions les fa la cap d’estudis, tenint en compte el calendari 

de reunions mensual. 

De cada sessió, la coordinadora deixa escrita una acta, fent-hi constar els punts que 

s’han tractat, i el contingut dels acords presos. 

A final de curs, es fa un recull d’actes de cicle, que donarà a conèixer al equip 

directiu tots els punts tractats i a tenir en compte, i passarà a formar part de la 

documentació general del centre. 

 

El cicle conjunt es convoca des de la coordinació un cop al mes, en substitució de la 

Comunitat corresponent. 

En aquesta reunió es tracten aquells temes que la implicació és a nivell d’escola, i on 

es fa necessari que hi assisteixin tots i totes els /les docents. 
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De la mateixa manera que es fa amb la reunió de Comunitats, es farà una acta dels 

temes que es tractin, i els acords presos. 

 

El minicomunitas és una reunió per coordinar els cursos que formen cada comunitat 

i de manera concreta, actuacions i criteris propis de cada nivell que cal compartir. La 

periodicitat d’aquestes reunions és quinzenal, tenint en compte que poden ser 

substituídes per altres convocatòries. 

 

Intercomunitats Formaria part de les varietats de minicomunitat que permeten 

l’intercanvi d’experiències i aportacions. Es convoquen un cop al trimestre, i es 

decideix cada cop les comunitats que es reuneixen 

 

 

2.1.2. Adscripcions professorat: 

 

Correspon a la direcció del centre adscriure el professorat als cicles, cursos i àrees 

en la forma més convenient per a l’educació dels alumnes, tenint en compte 

l’especialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit cada mestre i a les 

especialitats que tingui reconegudes, en el marc general de les necessitats del 

centre.  

L’adscripció la farà la directora del centre després d’haver escoltat el claustre de 

mestres i d’haver valorat la proposta del Equip, que tindrà en compte els següents 

criteris: 

 

 La capacitació o l’especialitat del lloc treball al qual hagi estat adscrit.  

 La continuïtat del professorat al llarg del cicle, sigui amb el mateix grup 

classe o en un de diferent, per tal de garantir el traspàs d’informació relativa 

a la programació general del cicle, així com la metodologia i els acords 

presos per al seu bon funcionament. 

 Les característiques i necessitats del grup classe que s’adaptin millor al tutor 

o tutora.  

 L’equilibri competencial del professorat en les etapes.  
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2.1.3. TASQUES TUTORS  al llarg del curs: 

 

PRIMERA QUINZENA DE CURS 

 

Proposta per a treballar a les aules durant els primers quinze dies: 

 

PRESENTACIÓ DEL NOU CURS 

 

1. Imaginar que iniciem un viatge que durarà 9 mesos (posant la màgia que tots 

tenim dintre nostre): què esperes trobar? què et sembla que passarà? què 

t’agradaria que passes 

Què recorden del curs passat? Què els va agradar més? .... 

Cercar alguna manera de deixar-ho reflectit per poder retornar a revisar-ho al 

final de curs. 

 

2. Treballar la presentació de tothom, inclosos els mestres: nomenar un tutor o 

tutora pels alumnes nous. Aprofitar si són d’altres països i utilitzar el mapa 

mundi per a situar d’on venen, parlar de característiques dels diferents països, 

costums... 

 

3. Enlloc de preguntar on has anat aquest estiu.... que comentin un record, un 

sentiment, una imatge.... de l’estiu, segons les edats, es poden proposar 

exemples: si t’has divertit, si has estat malalt, si ha passat alguna cosa 

extraordinària.... que t’ha agradat més de fer, si has estat content.... es pot fer 

un mural amb les propostes. 

 

4. TREBALL SOBRE LES IDENTITATS AL GRUP:  

 

DESCRIPCIONS familiars, portar fotos, dibuix de la família i posada en comú per 

parelles i/o en grup, que tothom conegui la família de tothom....  

 

CAPSES DE VIDA o HISTÒRIES DE VIDA: dur objectes personals que guardem des 

de petits, o que anem acumulant, coses que ens agradem, que tenen a veure 

amb els nostres aficions… representatives d'alguna situació personal….  

 

TALLER DELS TRESORS DE LES VACANCES: portar un objecte, foto, follet, entrada 

de cine…. 
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DIARI DE CURS: Fer amb fulls blancs i un de color com a tapa, als primers fulls 

podem escriure una presentació o dibuixar-nos… tenir-ho a la classe per anar 

utilitzant-lo, pot servir per anar anotant coses que parlem i/o decidim a 

tutoria… pot ser un moment per a treballar emocions, sentiments, baralles amb 

companys/es …. 

 

5. NORMES I HÀBITS ( PAT, llapis)treballar tot el document (pujades i baixades, files, 

lavabos....), nomenar càrrecs, els delegats o delegades que coneguin les seves 

funcions, fulls d’incidència, graelles d’hàbits i normes... 

 

6. Presentació dels diferents especialistes i persones de reforç. 

 

7. Treballar l’horari de classe: educació física, música... 

 

8. Revisar el material que ha de dur tothom, assegurar-se que tothom té carpeta 

d’anelles, etiquetar-les, els llibres, les llibretes, la motxilla.... 

 

9. Comprar el llibres de text pels alumnes que requereixen una atenció 

individualitzada. 

 

10. Passar les proves del Quinzet : les corresponen al curs dels alumnes. ACL, en 

general les que corresponen al curs anterior, per alguns alumnes es poden fer 

les proves que corresponen al curs actual o inferiors a un curs. Sempre es 

cometa amb la Cap d’Estudis abans de passar-les. 

 

11. Realitzar activitats de les diferents àrees (proves inicials, si les teniu) per a veure 

el nivell. 

 

12. Començar a fer les entrevistes amb les famílies el més aviat possible. Es valorarà 

a la primera junta d’avaluació. S’HA D’HAVER PARLAT AMB TOTES LES FAMÍLIES 

DURANT EL PRIMER TRIMESTRE. RECORDEU DE PRIORITZAR ELS ALUMNES QUE HO 

NECESSITIN SEMPRE AMB LA IDEA D’AVANÇAR-NOS I PREVEURE.... 

 

Facilitar qualsevol cosa que ajudi a que els alumnes tinguin un bon contacte amb 

l’escola i amb els companys i companyes. 
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DURANT EL CURS 

 

 A L’ INICI DE CURS 

 

1. Carta de compromís educatiu: alumnes nous – repassar qui no ho té signat. 

2. Autorització de sortides. 

3. Autorització per marxar sols a casa: a partir de 4rt. Còpia a l’arxiu de 

l’alumne. 

4. Guardar el guió de la reunió de les famílies de principi de curs (posar carpeta 

a la “P”) 

 

DOCUMENTACIÓ TRIMESTRAL 

 

1. Registre d’entrevistes amb families. 

2. Junta d’Avaluació. 

3. Absentisme: controlar l’alumnat que caldria iniciar protocol d’absentisme 

4. Informe d’avaluació trimestral: guardar el model a la carpeta corresponent a 

la “P”. 

5. Entregar còpia d’informe al despatx. 

6. Entregar projecte treballat a l’aula al despatx. 

 

DOCUMENTACIÓ MENSUAL 

 

1.Graella d’assistència:  

a. Sumats els dies d’absentisme al final de cada fila de cada alumne 

b. 5 dies d’arribar tard suma 1 dia d’absentisme. 

c. Si les faltes són per estar malalts fem una rodona a la creu. 

d. Grapar els justificants a la graella. 

e. Si un alumne falta 2 dies trucar a la familia. 

2.Programacions: entregar mensualment una vegada acabat el mes. 

3.Graella Comissió social (còpia a la “P”), omplir-la per la comissió, no cal que els 

alumnes tinguin seguiment de Serveis Socials. Si detectem alguna cosa la Montse 

de l’EAP pot fer entrevista amb la família. 

5. Fulls de convivència. 

6. Registre d’entrevistes amb les famílies. 

7. Autorització d’alumnes que marxen sols a casa: avisar el mateix dia, còpia a 

l’arxiu de l’alumne. 
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TASQUES A FER EL MES DE SETEMBRE MESTRES 

 

1. Tasques tutors a la classe: ACL, Quinzet, altres proves, retolar la classe….  

2. Sortides classes (cicle) 

3. LLISTA alumnes Pis signats i organitzar trobades per fer-ho. 

4.  ESPAIS US COMÚNS: Repartir hores aula informática, preparar graella. 

5. REUNIONS TUTORIA FAMILIA SETEMBRE: CARTA COMPROMÍS EDUCATIU per les 

famílies noves: pasar llistat dels que no tenim. Parlar del contingut de les 

reunions (consultar els guions del curs passat) 

6. LLISTAT MATERIAL (a cicle) 

7. LLIBRES DE TEXT (revisar si hi ha models a les aules) 

8. REVISAR ELS LLIBRES SOCIALITZATS DE LES AULES: medi i lectures. 

9. TRASPAS DE CURSOS: 

 2n-3r 

3r-4rt 

4rt-5è 

5é-6è 

P5-1r 

10. Material fungible: revisar que fa falta per l'aula. 
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2.1.4.  COMISSIONS 

 

2.1.4.1.  COMISSIÓ SOCIAL 

 

La comissió social està formada per: la direcció,  la treballadora familiar de l’EAP, les 

dos representants de Serveis Socials corresponents i la coordinadora del Casal 

d’extraescolars del centre. 

 

FUNCIONS 

 

Seguiment alumnes atesos per Serveis Socials. 

Detecció d'alumnes i/o famílies. 

Reunions conjuntes amb famílies. 

Col·laboració amb tasques d'atenció a alumnes i famílies.  

 

 

2.1.4.2. COMISSIÓ DE DIVERSITAT 

 

La comissió està formada per: la direcció, cap d’estudis, representant del l’EAP, les 

coordinadores/s de cicle, els especialistes d’educació especial i la persona de l’Aula 

d’Acollida. 

 

Funcions 

 

Detecció alumnes NEE, reforç, altres... 

Recollir la informació i acords de les juntes d’avaluació. 

Priorització d'atenció a alumnes per a cada curs. 

Recomanar atenció específica a aquells alumnes que no necessitin. 

Seguiment alumnes NEE. 

Valoració atenció diversitat de l'alumnat.  

 

Temporització: 1 cop cada mes 
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2.1.4.3. COMISSIÓ ESCOLES SOSTENIBLES 

 

 Funcions 

1. Vetllar per l’educació ambiental de l’escola. 

2. Cercar les propostes de treball pel projecte de l’agenda 21. 

3. Proposar l’eix central del projectes de cada curs. 

4. Dinamitzar les activitats relacionades amb l’agenda 21. 

5. Cercar recursos pel desenvolupament dels projectes. 

6. Planificar i gestionar les activitats de tota l’escola, relacionades amb el 

projecte. 

7. Elaboració de la memòria i del projecte, un cop acceptades les propostes. 

8. Mantenir el contacte amb l’entitat d’agenda 21 de l’ajuntament de Barcelona.  

 

Temporització: 1 cop cada mes 

 

2.1.4.4. COMISSIÓ ILEC 

Funcions 

 

La comissió ILEC té dues funcions: 

En primer lloc,  la dels mestres que han d'aplicar la metodologia de l'ensenyament 

explícit de les estratègies de lectura. 

En segon lloc, el Grup d'impuls que ha de validar a través de les evidències de la 

feina feta pels nens l'adequació de la proposta didàctica.  

 

El grup d'impuls té una funció avaluadora de la feina feta i també una funció 

directora en el sentit que ha de marcar objectius concrets de millora.  

Concretant, per exemple, els companys de lectura: 

 Els nens de cicle superior han de conèixer, (saber llegir bé, saber explicar les 

imatges) els textos que llegiran als companys petits. 

 S'ha de buscar de minvar el soroll ambiental  en les sessions de companys de 

lectura 

 Els llibres de les biblioteques d'aula han d'estar inventariats 

 S'ha de donar temps per compartir les opinions dels lectors en referència al 

llibre llegit 

 

Temporització: 1 cop cada mes 
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2.1.4.5. COMISSIÓ @MAC 

 

La comissió@ MAC està formada per: la coordinadora del grup DEHISI i les 

tutores i/o tutors dels grups que fan @MAC, 5è i 6è, i una persona de l’equip 

directiu. 

 

Objectius: 

 

Dissenyar el contingut de treball de cada curs. 

Fer el seguiment de treball dels grups d’alumnes. 

Avaluar el treball de cada curs. 

 

Funcions: 

Recollir les propostes de millora de cada curs i proposar el canvis oportuns. 

Establir el calendari de treball dels estudiants. 

Concretar el contingut de les jornades de Shere Room anuals. 

 

Temporització: 2 cops al curs, al començament i al final de curs. 

 

 

2.1.4.6. COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 

La comissió de convivència està formada per: l’equip directiu i un 

representant de cada cicle i altres persones que voluntàriament vulguin 

formar part. 

 

Objectius 

Vetllar que el Pla de Convivència del centre es dugui a terme en totes les 

situacions diàries del centre. 

Cercar recursos per incrementar la formació de la comunitat educativa en 

relació a la convivència. 

 

Funcions 

Revisar el document anualment i si s’escau fer les modificacions que calguin 

per tal que es vagi adaptant a les necessitats del centre. 
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Identificar alumnes, grups o famílies amb les que calgui fer un treball 

concret, veure quins recursos tenim, quines mesures podem aplicar en 

cadascun dels casos. 

 

Intervenir en aquells casos concrets que calgui aplicant les mesures 

concretes del Pla de Convivència i parlar amb les famílies i/o nens. Assistirà a 

les reunions el tutor/a més un representant de la Comissió de Convivència. 

 

Fer el seguiment de l’alumnat i de les famílies amb els que cal fer un treball 

més específic. 

 

Proposar temes a treballar als cicles i/o assessorament en relació a la 

Convivència la centre. 

  

Temporització:  Es procurarà fer una reunió cada dos mesos.  

Aprofitar les reunions de cicle per tractar temes relacionats amb alumnes o 

famílies. 

 

2.1.4.7. COMISSIÓ DE FESTES 

Està formada per l’especialista d’Educació Física i una persona representant 

de cada cicle i etapa. 

 

Funcions de la comissió de festes: 

 

 Preparar i dinamitzar les festes de l’escola. 

 Proposar diferents activitats pel desenvolupament de les 

celebracions. Portar-les a claustre per prendre decisions. 

 Proporcionar el material necessari per poder realitzar-les. 

 Vetllar per la decoració de cada festa. 

 Encarregar-se de la música de les festivitats escolars. 

 Portar noves propostes per ser aprovades al Claustre. 

 Proposar activitats entre tot el professorat. 
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Festes que organitzem: 

 

a) Castanyada:  

b) Nadal. 

c) Carnestoltes. 

d) Mona de Pasqua 

e) Sant Jordi. 

f) Festa fi de curs. 

g) Diades senyalades: La Pau.... 

 

Organització: 

 

Reunions mensuals de la comissió per tal de preparar les propostes i 

organitzar les diferents activitats. 

Reunions extres per la preparació les festes (Cicles Conjunts). 

Rebre la informació dels cicles respecte a la valoració de les festes per fer 

possibles modificacions o idees noves si s’escau. 

Des del curs 2012 – 2013 es va fer una subcomissió de diades senyalades. 

 

Temporització:  1 cop cada dos mesos. 

 

 

2.1.4.8. COMISSIÓ TAC 

 

Està formada per la coordinadora d’Informàtica i un representant de cada 

cicle i etapa. 

Funcions: 

 Concretar i desplegar el pla TAC. 

 Coordinar la integració de les TAC. 

 Vetllar pel desplegament curricular de les TAC. 

 Promoure l’ús de les TAC en la pràctica educativa. 

 Vetllar per l’optimització de l’ús dels recursos TIC al centre. 

 Dinamitzar la presència a Internet del Centre. 
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 Integrar les tecnologies en l’aprenentatge. 

 Garantir la consecució de la competència digital en tots els alumnes. 

 Impulsar els recursos digitals i de recerca d’informació per tal de 

facilitar l’aprenentatge. 

 Fer ús del Bloc de l’escola per intercanviar informacions amb les 

famílies i mostrar la nostra pràctica educativa. 

 

Temporització:  1 cop cada dos mesos. 

 

 

2.2. JUNTES D’AVALUACIÓ 

 

Entenem per avaluació l’anàlisi del procés d’ensenyament – aprenentatge que 

permet verificar la seva coherència i el grau d’eficàcia amb que s’ha concretat 

cadascun dels seus passos. 

Es porta a terme considerant els objectius educatius, tenint en compte que es tracta 

d’un procés continuat  que forma part del conjunt de l’aprenentatge dels alumnes, 

per tant considerem els següents punts: 

 

 Que sigui contínua i global. 

 Que proporcioni  una informació continuada , objectiva i  suficient. 

 Que suposi una adequació de l’ensenyament al procés real dels alumnes. 

 Que possibiliti que el propi alumne s’adoni del seu creixement , progrés 

personal, de les seves aptituds i capacitats intel·lectuals,… 

 

Segons els moments i la situació en què es produeix , l’avaluació serà inicial (com 

l’hem plantejada ara a l’inici de curs per poder saber els coneixements previs de 

l’alumne i preveure quines estratègies i recursos necessita ); formativa (és  la 

contínua de cada dia); i, la sumativa ( amb que valorem els resultats de 

l’aprenentatge i comprovem si s’han assolit uns determinats objectius). 

 

FUNCIONS DE LES JUNTES D’AVALUACIÓ 

 

A les juntes d’avaluació hi és present  la Cap d’estudis i tots els mestres que formen 

part del nivell, a més dels especialistes o mestres que intervenen  en el procés 

d’aprenentatge dels alumnes avaluats.  

Les funcions són les següents: 
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 Fer el seguiment dels alumnes d’Educació Infantil. Per tal de poder anar fent 

aquest procés, es faran tres reunions al llarg del curs, coincidint amb els 

trimestres. 

 

 Fer el seguiment dels alumnes d’educació Primària, fent  una junta per a cada 

curs en cadascuna de les avaluacions que es realitzen cada trimestre. 

 

  Atendre les demandes del Claustre: Les Juntes d´avaluació del primer trimestre 

son de cada curs individualment, per poder tenir un espai d´intercanvi 

d´opinions i vivències més específic. Les Juntes d´avaluació del segon i tercer 

trimestre, están programades per cicles. 

 

 Identificar aquells/es alumnes que necessiten un tipus d’atenció, intervenció dels 

serveis que treballen a l’escola, suports específics, i altres. 

 

 Fer la recollida de la següent informació:  

Característiques i dinàmica del grup, valoració individual de cada alumne/a, 

recollir información sobre el seguiment dels alumnes amb NEE, AA, reforços, es 

fa la recollida d’informació que es requereixi:Absentisme, intervencions 

puntuals… 

 

 Prendre acords respecte a la dinámica de grups, aprenentatges, actituds dels 

alumnes i atenció a la diversitat. 

 

 

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA 

Cap d’Estudis 

Tutores del cicle 

Especialistes 

Aula d’Acollida 

Educació Especial 

 

El Claustre va renovant els informes individuals d’Infantil i Primària segons les 

necessitats. Una vegada avaluat el grau de satisfacció sobre l’ús de l’informe 

s’esmenen els canvis convenients per tal de trobar la redacció definitiva.  

Els informes individuals de final de curs s’entreguen  personalment a totes les 

famílies. 
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Desenvolupament de les sessions: 

 

La Cap d’Estudis inicia la sessió. Les tutores exposen la informació recollida dels 

documents següents: 

 Característiques i dinàmica del grup. 

 Valoració individual de cada alumne. 

 Recollida d’informació sobre el seguiment dels alumnes amb NEE, d’AA i 

reforços… 

 Recollida d’informació general dels alumnes que ho requereixin: 

absentisme, necessitat d’alguna intervenció puntual per part de tots els 

mestres que treballen amb un alumne concret…. 

 

Acords presos respecte: 

 Dinàmica de grup. 

 Aprenentatges. 

 Actitud alumnes. 

 Atenció a la diversitat. 

 

Tota aquesta informació serveix com a referent de la propera junta d’avaluació i la 

informació referents a l’Atenció especifica es passa a la Comissió de la Diversitat. 

A la segona avaluació farem el seguiment dels acords sobre l’atenció als alumnes de 

la primera avaluació. Així com les propostes de repetició. 
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2.3. SUBSTITUCIONS 

 

Ordre per substitucions per a Ed. Infantil i Ed. primària: 

1. Reforços/agrupaments/espais: quan coincideixen dues mestres en un aula. 

2. Educació Especial: si agafa alumnes del grup i/o cicle que cal substituir. 

3. Aula d’Acollida: si li agafa alumnes del grup i/o cicle que cal substituir. 

4. Hores de coordinacions i càrrecs. 

5. Hores de l’equip directiu. 

 

2.4. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

L’atenció a la diversitat és un dels eixos fonamentals del nostre treball. Cada 

curs dediquem sessions de treball en cicles i en la comissió de diversitat per 

anar reflexionant, analitzant, avaluant totes aquelles activitats que es dediquen 

per atendre les necessitats del nostre alumnat. Sempre tenint en compte els 

següents aspectes: 

 

Atenció alumnat amb NEE: mesures organitzatives, RRHH, PI, CREDAC, altes 

capacitats..  

Atenció a l’alumnat conductual: es treballarà amb ‘ajuda dels vetlladors/es, 

tutories individualitzades, treball amb les famílies, a l’assessorament del 

SECDIF 

 

A la següent pàgina presentem un quadre resum del tractament de la 

Diversitat al centre: 
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ATENCIÓ 
 A LA DIVERSITAT 

COMISSIÓ 
DIVERSITAT  

CLAUSTRE 

EDUCACIÓ INFANTIL 
PRIMÀRIA 

COMISSIÓ 
SOCIAL  

EAP 

Coordinadió amb 

Cap d’etudis, EE, 

tutors/es  

 

 

 

 

 

 

Tiutora 

Educació 

Infantil 

Cicle 

Inicial  

Cicle 

Mitjà  

Cicle 

Superior  

FUNCIONS 

Detecció i seguiment d'alumnes NEE 

Dictàmens. 

Diagnòstics. 

Proves de detecció. 

Observació aules. 

Coordinació tutores. 

Coordinació espe. EE 

Coordinació: CREDA, CSMIJ, EAIA, 

SS, DGAI,RELLA...  

Detecció alumnes NEE, reforç, altres... 

Priorització d'atenció a alumnes. 

Seguiment alumnes NEE 

Valoració atenció diversitat de 
l'alumnat.  

Directora, Cap 

D'estudis, Coord. 

Cicles, Esp. EE, EAP. 
AA  

FUNCIONS 

Seguiment alumnes atessos 

per Serveis Socials. 

Detecció d'alumnes i/o 

famílies. 

Reunions conjuntes amb 

famílies. 

Col.laboració amb tasques 
d'atenció a alumnes i famílies.  

Direcció 

Repre. 

Serveis 

Socials  
(1 cop al 
mes) 

Assessorament: 

"Transtorns de conducta"  
SEETDIC 

JUNTES 

D’AVALUACIÓ 

Avaluació grup, 

individual. 
Atenció diversitat. 

Seguiment d’alumnes 

i/o grups per Marcela 
(Ventijol) 

CICLES 

Temes organitzatius i 

pedagògics. 

Detecció i seguiment d'alumnes. 

Aplicació i seguiment de 
normes de comportament.  

VETLLADORS/ES  

Atenen alumnat amb dictamen de 

transtorn de conducta (35 hores 
setmanals) 

EDUCACIÓ ESPECIAL 

Sessions de treball 

amb petit grup o a 
l’aula. 

ALTRES FORMES D’ATENDRE LES 

NECESSITATS DE L’ALUMNAT 

Flexibilitat en els horaris dels reforços 

quan un grup requereix una atenció 

específica: petits grups fora de l’aula, 

atenció dins de l’aula… 

Tutories individualitzades. 

Treball amb famílies: EAP i/o escola 

Sessions terapèutiques al centre: 
Ventijol: teràpia individual a 8 alumnes 

CREDAC 

Sessions de 
treball individual 

Aula Acollida 

Sessions de 

treball en petit 
grup 
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2.4.1. Funcions especialista d’Educació Especial 
 

 

Funcions  mestres especialistes en educació especial 

Extret de normativa inici de curs Punt 21.4 
 

 

NORMATIVA  (QUÈ?) 

 

 

CONCRECIONS:  (COM?) 

 

 

TREBALL DE CENTRE (AMB QUI?) 

 

1. Identificació, amb la 

col·laboració de l'EAP, de les 

necessitats educatives 

d’aquest alumnat i 

col·laboració en la concreció 

del corresponent pla 

d’intervenció. 

 

 

 

Durant el mes de juny, recollida en una 

graella les necessitats educatives. 

Es prioritzen el casos a la CAD d’aquells 

alumnes susceptibles d’intervenció de 

cara al curs vinent, amb col·laboració del 

mestre d’AEE per aquells alumnes que 

atén. 

El tutor fa la  demanda al MEE i aquest ho 

presenta a la CAD i s’acorda si  l’EAP 

recull la demanda (al llarg de curs). 

Reunions setmanals amb l’EAP. 

 

PROPOSTA 12/13: L’EAP fa una reunió 

anual per cicle a inici de curs. 

 

 
1r.  Mestre tutor i altres 

mestres que intervenen. 

 

2n.  Mestre d’educació especial. 

 

3r. CAD . 

 

PROPOSTA 12/13: Reunions 

EAP amb les coordinacions de 

cicle. 

 

2. Col·laboració amb els 

tutors i tutores en la 

concreció de les adaptacions 

del currículum i plans 

individualitzats, quan 

l’alumne ho requereixi, i en 

la preparació i adaptació 

d’activitats i materials 

didàctics que facilitin 

l’aprenentatge d’aquest 

alumnat i la seva 

participació en les activitats 

del grup classe ordinari. 

 

 

Infantil / cicle Inicial: 

- Desdoblaments grups homogenis 

entre tutor i mestre EE dins l’aula 

ordinària. 

- Adaptació del material que es 

treballa a AO (si cal). 

- Afavorir la participació de l’alumnat 

amb NEE en les activitats del grup 

ordinari: explicació personal a 

l’alumne del que s’explica a classe 

(suport individualitzat), modelatge, 

establir estratègies per adquirir 

autonomia (per ex. el mestre ofereix 

espais per treballar sol a l’alumne i 

retorna per supervisar, incrementant 

el temps de treball individual, 

reconduir conductes no apropiades). 

- El tutor amb col·laboració MEE 

elabora el PI . 

 

Cicle Mitjà / Superior: 

- Anticipar els continguts a treballar 

a l’aula ordinària: lectures, 

comprensió lectora. 

- Elaboració de material adaptat amb 

el que es treballa a l’aula ordinària. 

- Adaptació de material. 

- Realització d’activitats 

 
- Mestre tutor amb el mestre 

d’educació especial. 

 

- Especialistes: anglès, 

educació física,... 
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diferenciades de l’aula dins la AEE. 

- El tutor amb col·laboració MEE 

elabora el PI 

- El mestre d’EE elabora material 

didàctic. 

- Identificar i /o  organitzar :  

estratègies. Amb reunions: 1h / 

setmanal AEE + tutors 

- Prioritzar continguts bàsics 

d’alguna unitat didàctica i treballar-la 

específicament a l’aula. 

- Treball fora de l’aula, quan son 

alumnes que no poden treballar el 

mateix contingut. 

 

PROPOSTA 12/13: determinar des de 

l’equip directiu  un calendari i horari que 

contempli un espai específic per elaborar 

els PI, a inici de curs. 

 

 

 

 

3. Suport en la participació 

de l’alumnat amb 

necessitats educatives 

específiques en les activitats 

d’aprenentatge dins del 

grup classe ordinari. 

 

 

 

- Les decisions d’intervenció dins o fora 

de l’aula es consensuen amb el tutor 

corresponent, així com les funcions  del 

paper del mestre d’ EE i del mestre tutor, 

que es recullen en un document (annex 1) 

- Aquest curs s’ha sistematitzat el suport 

del MEE dins de l’ AO a Cicle Infantil i 1r. 

- En el grup de 2n es realitza l’atenció 

individualitzada tant dins del grup com en 

atenció individualitzada, en funció de les 

necessitats del alumnat de NEE i de la 

dinàmica que presenta la classe 

- La resta de cursos prioritàriament es fa 

una atenció individualitzada  o en petit 

grup dels NEE en funció de les dificultats 

dels continguts a treballar a AO. 

- Facilitar informació referent a l’alumnat 

amb necessitats educatives especials. 

- Es planteja que fem quan entrem a 

l’aula:  en funció de la metodologia del 

mestre tutor,  què  fem amb l’alumne 

quan són dos professionals a l’aula. Cal 

establir quines són les funcions de 

cadascun i quines tasques a realitzar en 

coordinació amb el tutor. 

-  Treballar i establir regulació de 

conducta a l’alumne fora de l’aula per tal 

que es realitzi dins de l’aula (tutoria 

individualitzada) a partir de les demandes 

del tutor/a al llarg del curs. 

 

PROPOSTA 12/13: seria bo de tenir un 

document/escrit de les funcions del 

 

- Coordinació amb el mestre de 

l’aula ordinària  i el mestre 

d’educació especial. 
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vetllador/a, tipus d’intervenció, 

necessitats de coordinació... i qui té la 

responsabilitat de fer el traspàs d’aquesta 

intervenció. 

 
 

4. Desenvolupament de les 

activitats i programes 

específics que aquest 

alumnat requereixi. 

 

 

 

- Proposar al tutor activitats específiques 

amb l’objectiu d’intervenir en les 

dificultats dels alumnes de NEE. 

- Adaptar l’horari en funció de les 

necessitats de l’alumnat, adaptar les 

hores  sessions, etc...: quan entrar a 

l’aula, com ,què fem. 

- Organització i adequació de la 

programació i la metodologia. 

- Elaborar material adaptat. 

 

 

- Treball amb el mestre tutor i 

amb els mestres especialistes 

 

5. Col·laboració en el 

seguiment i avaluació 

d’aquest alumnat. 

 

 

- Intervenen en l’avaluació inicial d’aquest 

alumnat: 

 Infantil: s’han elaborat i passat 

les proves inicials a tots els 

alumnes del cicle. 

 Primària: a partir dels informes 

dels cursos anteriors i a 

proposta de les Juntes 

d’Avaluació. En el cas necessari, 

es poden passar proves 

específiques com les ACL per VL. 

- Participació en les entrevistes amb la 

família, a demanda del tutor. 

- Coordinació amb l’EAP setmanalment. 

- Coordinació amb especialistes externs:  

CREDAC, CDIAP,  CSMIJ, centres privats 

psicologia, si s’escau. 

- Col·laboració amb els tutors en 

l’elaboració dels Plans Individuals. 

- S’elaboren informes individuals del 

alumnes atesos pel mestre d’EE a final de 

curs 

- Es dóna suport als tutors per elaborar i 

redactar alguns aspectes a incloure en els 

informes. 

 

- Participació en les reunions 

de cicle i de la junta d’avaluació 
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2.4.2 Atenció a l’alumant de NEE 

 

ITINERARI DE L’ATENCIÓ A ALUMNAT DE NEE 

 

1. RECORREGUT ALUMNES DE NEE 

 

A)           

TUTOR/A  ESP. ED. ESPECIAL  EAP  SERVEIS EXTERNS 

 

 

Omplir el full  Rep el full i  vessanat educativa RELLA  CSMIJ LOGOP 

de demanda  el passa a l’EAP  

    

 

 

Coordinació amb 

EAP, EE i tutors/es 

 

B) 

TUTORA ESP. ED. ESPECIAL  PEDIATRA  SERVEIS EXTERNS 

 

 

 

Redactarà informe    vessant clínica  RELLA  CSMIIJ 

pediatra amb el vist-i plau 

de la direcció 

 

 

 

Coordinació amb EAP 

i/o tutores 

 

C) 

TUTORA FAMÍLIES   PEDIATRA  SERVEIS EXTERNS 

 

 

Redactarà informe    vessant clínica  RELLA  CSMIIJ 

pediatra amb el vist-i plau 

de la direcció 

 

 

 

Coordinació amb EAP 

i/o tutores 
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2. PROPOSTES D’ATENCIÓ NEE AL CENTRE 

 

1. Tutor/a. 

 

2. Juntes d’avaluació: 

 

1ra i 2na junta (repeticions) 

3ª junta: omplir el full de detecció NEE 

 

3. Reunions de comunitats. 

 

4. Especialistes. 

 

 

 

RECORREGUT ALUMNES DE NEE D’AULA D’EDUCACIÓ ESPECIAL 

 

AULA EDUCACIÓ ESPECIAL 

 

a) 

 

Tutora  Especialista Educació Especial  Comissió diversitat 

 

 

 

b) 

 

Juntes d’avaluació   Espe. Educació Especial  Comissió diversitat 

 

 

SEGUIMENTS ALUMNES AULA D’EE 

 

1. Prova inicial 

2. Programació individual : especialista amb coordinació amb la tutora. 

3. Prova final: per veure l’evolució. 

4. Informe final 

Hi haurà a l’aula d’EE un historial de cada alumne que és atès. 

 

ATENCIÓ ALUMNES NEE AL CENTRE 

 

 

 

Aula ordinària  Aula d’Educació especial 

(preparar material) 
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2.4.3.  PROPOSTES PLANS INDIVIDUALITZATS D’ALUMNES 

 

Alumnes amb PI: aula ordinària i/o aula d’acollida: (apartat 6 de la nova 

ordre d’avaluació) 

 

En el cas dels alumnes que es consideri que per a l'assoliment de les 

competències bàsiques de l'etapa són insuficients les adaptacions 

incorporades en la programació ordinària i les mesures de reforç o ampliació 

previstes, es pot prendre la decisió d'utilitzar criteris d'avaluació inferiors o 

superiors als del nivell que li correspon, com a referent per avaluar-los. 

 

 En aquest cas s'ha d'elaborar un pla individualitzat (PI) que ha d'identificar, 

com a mínim, els àmbits o les àrees per als quals s'utilitzaran aquests criteris 

d'avaluació inferiors o superiors als del nivell corresponent com a referents per 

a l'avaluació de l'alumne, i aquests s'han d'especificar. 

 

Correspon al director del centre, amb el vistiplau de la comissió d'atenció a la 

diversitat, aprovar el pla individualitzat i facilitar i vetllar per la coordinació i 

col·laboració dels professionals que intervenen en l'atenció educativa de 

l'alumne. 

 

El responsable de l'elaboració d'aquest pla individualitzat és el tutor de 

l'alumne, amb la col·laboració dels altres docents o professionals que la 

comissió d'atenció a la diversitat consideri oportú. 

 

El tutor en fa el seguiment i la coordinació amb els altres mestres i 

professionals que hi intervenen, i actua com a principal interlocutor amb els 

pares o tutors legals de l'alumne. 

 

 Si l'evolució de l'alumne ho aconsella, es pot finalitzar un pla individualitzat en 

qualsevol moment i abans del temps inicialment previst, a proposta del tutor 

de l'alumne, i amb l'acord de l'equip que el porta a terme. 

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

prendre i signar el director. 

 

 Els pares o tutors legals de l'alumne han d'estar informats de l'elaboració del 

pla individualitzat, del seu contingut, de les decisions que afecten l'avaluació 

de l'alumne i, si escau, de la seva finalització. 
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ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT: REFORÇOS, TALLERS.... 

 

Comunitat petits 

 

 Reforç a l’aula amb la tutora per treballar la lecto-escriptura de forma 

individualitzada o en grup de treball. 

 Atenció a l’alumnat amb retard d’aprenentatge. 

 Sessió setmanal a tota la Comunitat de “Brain Gym”. 
 

 

Comunitat mitjans i grans 

 

 Reforç a l’aula i/o individual. 

 Plans específics per a grups concrets. 

 Persones responsables d’alumnes amb NEE, del reforç escolar, de 

l’atenció conductual... 

 Distribució horària. 

 

 

Programació específica per alumnes i/o grups.... 

 

REFORÇ escolar: 

Entenem el reforç com una atenció més individualitzada a aquells alumnes que 

ho necessiten. Creiem que l’alumnat ha d’estar el màxim de temps amb el 

grup classe. 

El reforç es realitza dins de l’aula. La persona responsable del reforç ajuda a 

l’alumnat que ho necessita a seguir el treball que es realitza amb el grup 

classe. 
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2.4.6 Participació deprofessionals externs d’atenció educativai/o socials al 

centre:   

 

Al centre intervenen els següents serveis: 

 

EAP Psicopedagoga del Departament. Elabora 

dictàmens, informes o deriva a tractament 

específic alumnes que ho necessiten. Els 

dimecres al matí. 

SERVEIS SOCIALS Reunió de coordinació amb la direcció del 

centre un cop al mes. Fem seguiment de 

les famílies. 

 

EAIA Reunions de coordinació a petició dels 

serveis. 

LOGOPÈDIA del Departament Tractament a 3 alumnes  

VENTIJOL al centre Teràpia a 8 nens amb les seves famílies. 

Coordinació amb el servei. 

 

CENTRE LOGOPÈDIA, extern al centre Ens coordinem un cop al trimestre per 

parlar dels alumnes que són atesos. 4 

alumnes tenen beca del Consorci 

CEL, centre d’educació i lleure de la 

Parròquia del barri. Servei gratuït. 

Van 9 alumnes. De 17h a 19,30h. 

Coordinació dos cops l'any. 

 

CIBER-CASAL, de 16,30 a 18,45h 

14 euros al trimestre, subvencionat per 

l’Ajuntament de BCN. 

30 alumnes. Coordinació un cop al 

trimestre. 

VETLLADORES, dues persones, entre totes 

dues 35 hores setmanals. 

 

Atenen a 8 alumnes oficialment, però a 

cada aula hi ha més alumnes que ho 

requereixen. Entren des de P4 a 6è 

MONITORATGE MENJADOR, 6 persones 

 

 

Atenen a tot l’alumnat que utilitza el 

servei de menjador. 

Ens coordinem diàriament de manera 

puntual. Un cop al trimestre reunió. 

És important la seva tasca, doncs atenen 

molt alumnat complex. 
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2.4.7. Servei socioeducativa del centre: Vetlladors/es  

 

Funcions vetladors/es 

 

A títol orientatiu, les funcions del monitoratge pels alumnes que presenten 

necessitats educatives especials són les següents: 

 

a. Donar suport a l’alumnat dins de l’aula: ajudar-lo a centrar-se, a estar 

atent. Repetri-li la consigna que s’ha dit de manera general per a tot el 

grup, etc. 

b. Col.laborar en les tasques prescrites per la CAD i informades pels 

respectius tutors/es. 

c. Vetllar per l’adquisició dels hàbits escolars quotidians: guardar full a la 

carpeta, cercar el full del llibre indicat pel tutor, fer les anotacions a 

l’agenda, etc. 

d. Potenciar la relació afectiva entre alumne/a que presenta NEE i els seus 

companys i afavorir el seu àmbit relacional amb els seus iguals. 

e. Interveni, i si cal contenir físicament, l’alumnat en moments crítics per 

tal de preservar el correcte desenvolupament de la dinámica del grup. 

f. Ajudar l’alumnat en els seus desplaçaments a l’aula i pels espais del 

centre en general amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, 

caminadors, bastons, etc) 

g. Donar suport a la higiene personal dels alumnes objecte de la seva 

atenció (acompañar-lo al WC….) 

h. Si és el cas, tenir cura de les prótesis que porta l’alumnat: vetllar pel su 

bon ús i procurar que es mantinguin en bones condicions. 

i. Si és el cas, curar o netejar aquells alumnes que presenten necessitats 

sanitàries (vàlvules, ferides, etc.) 

j. Si escau i el centre disposa de suficients hores de monitoratge 

assignades, donar suport en altres desplaçaments: durant les hores 

d’esbarjo del pati del matío en les sortides escolars en general. 

k. Si així ho determinala dirección, col.laborar en les hores d’entrada i 

sortida del centre dels alumnes que són a càrrec del monitor/a. 

 

ALTRES CONSIDERACIONS PRÒPIES DEL CENTRE 

 

Els espais del centre adequats per a a fer contenció als alumnes de NEE és a “la 

peixera”, on hi ha material adequat per a la feina que cal fer. 
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També el monitor/a podrá sortir de l’aula amb l’alumne o alumnes de NEE i 

utilizar aquells espais que consideri oportuns i que estiguin lliures: passadís, 

pati, aula d’informàtica, biblioteca…. 

 

Es coordinarà tres cops al curs amb la psicopedagoga de l’EAP. 

 

Podrà assistir als assessoraments de centre amb personal especialitzat: 

psicòlegs, terapeutes… 

 

Es podrá coordinar amb el tutor/a dels alumnes sempre que ho consideri 

oportú. 

 

2.5. COORDINACIÓ AMB SERVEIS EXTERNS 

 

2.5.1. MONITORATGE MENJADOR: Coordinació trimestral amb l’equip directiu. 

 

2.5.2. CEL (centre educatiu del lleure): Coordinació trimestral amb la Cap 

d’Estudis i tutors dels alumnes que assiteixen. Es fa un seguiment de cadascun 

d’ells. 

 

2.5.3. CSMIJ: Coordinació trimestral amb la Cap d’Estudis i tutors dels alumnes 

que assiteixen. Es fa un seguiment de cadascun d’ells. 

 

2.5.4. CEDIAP: Coordinació trimestral amb la Cap d’Estudis i tutors dels alumnes 

que assiteixen. Es fa un seguiment de cadascun d’ells. 

 

2.5.5. ESCOLA BRESSOL 4 TORRES: 

 

Es fan reunions de coordinació amb l’equip de la llar, un cop al trimestre amb la 

particpació de totes les mestres de la Comunitat de Petits i de l’Escola Bressol. 

Temes a tractar: relació d’ambdós centres, matriculació, activitats conjuntes, patis 

compartits.... 

 

Una mestra de la Comunitat de petis serà la referent entre l’escola i l’Escola Bressol 

compartint la rebuda dels infants de la llar, un cop a la setmana, així mateix, assistirà 

a les reunions i festes amb famílies. 

 

 

2.5.6. COORDINACIÓ DE PERSONES EN PRÀCTIQUES 

 

La Cap d’Estudis es farà càrrec de la rebuda de les persones en pràctiques i de 

fer el seguiment de les pràctiques al grups assignats. 
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Es nomenarà un tutor/a que serà la persona que farà un seguiment més directe 

de les persones en pràctiques a l’aula.  

La Cap d’Estudis es posarà en contacte amb el o la turtora de les persones en 

pràctiques per tal d’anar fent el seguiment del treball al centre. 

 

2.5.7. COORDINACIÓ PRIMÀRIA-ESO:  

Pla de Formació coordinació Primària i Secundària: La tutora de 6è assisteix a 

les reunions bimensuals que es fan al llarg del curs. 

  

 

2.6. PROJECTES ANUALS 

Projectes i programes: concreció, funcionament, seguiment  

 

2.6.1. Les identitats: Cada classe fa un treball al voltant de les identitats del 

seu grup, amb la finalitat de que cada membre trobi el seu lloc per mostrar-se 

i desenvolupar-se, i a la vegada es fixi uns objectius cap a on anar. Aquests 

treballs es recullen en la carpeta informàtica corresponent que compartim amb 

tots els grups classe. 

 

2.6.2. La cançó del curs: En aquesta activitat articipa tot el centre i es una forma 

molt positiva de començar el curs. 

Preparem una cançó, fem  la coreografia i es fa un treball plàstic en relació al mateix 

tema i es posa en comú el primer divendres o segon de setembre. Aquesta cançó ens 

acompanya la llarg de tot el curs. 

 

2.6.3. Escoles sostenibles: Participem cada curs escolar. Pel centre és un treball 

molt important donat que cada curs treballem un tema conjunt entre tots els 

nivells del centre. Els temes sempre són al voltant de la cura del Medi Ambient 

i de la Natura. El primer trimestre acordem el tema i les activitats que 

realitzarem i al final de curs posem en comú tot el s treballs. 

 

2.6.4. @ MAC: És un projecte proposat i coordinat per la UAB, departament de 

psicologia. Participa una coordinadora i alumnes de 1r i 4rt grau de psicologia.  

El projecte està centrat en el treball de narratives visuals.  

Participen 5è i 6è de Primària, una tarda a la setmana. 

Al final de curs posem en comú el treball realitzat entre les diferents escoles 

que participen en l’esmentat projecte. 

 

2.6.5. Congrés de Ciències: Farem de científics a partir d’una pregunta que ens 

volem fer. Cal fer el procés d’esbrinar, provar, i posar veu al que s’ha 

experimentat.  

Cal fer un treball competencial, respectant el cicle de l’aprenentatge. 
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Tot el procés es porta i es mostra al congrés de ciències, on la resta d’infants 

de les escoles participants poden gaudir del treball dels altres. 

Participa l’escola amb dos grups (petits i grans) amb un investigació que 

engegarem des del 1r trimestre. 

Cada final de curs es posa en comú el treball realitzat a les diferents escoles 

que participen. 

 

2.6.6. +Educació: Es un projecte en el que participen diferents escoles: La 

Maquinista, Baró de Viver, Sant Perenolasc, IE El Til.er, La Esperança. Cada curs 

es fan dos plenaris. El primer és per programar les activitatats conjuntes que 

es faran al llarg del curs  i el darrer per a ver la valoració del que s’ha fet. 

Hi ha 4 comissions: Grup Impulsor, Comunicació, Famílies i Escola i Brigades 

compartides. Nosaltres participem a la comissió Escola i Families. 

 

 

2.6.7. Projectes d’Innovació Educativa consolidats:  Biblioteca. Anglès de de P4 

i les Noves Tecnologies. 

 

 

2.6.8. Dinàmiques seguides per grups del centre: Activitats per ajudar a 

l’alumnat a preparar-se per l’aprenentatge: 

 

Brain Gym: 

La ciència està demostrant que el cervell es perllonga més enllà de la seva seu 

al crani, arreu del cos. Tot ell disposa de terminacions nervioses que ens 

informen de manera continuada sobre el nostre estat físic, mental i emocional. 

 

El Brain Gym, també conegut com kinesiologia educativa, és un sistema basat 

en moviments, activitats molt senzilles  que faciliten la reconnexió de les 

diferents àrees del cervell. Aquestes activitats es plantegen d’una manera 

lúdica com una rutina d’inici abans de començar la feina o bé es poden 

incorporar en el moment que es consideri oportú. 

 

Durant aquest curs pretenem iniciar-nos en l’aplicació dels exercicis bàsics de 

brain gym que configuren el PACE. ( preparació inicial per a qualsevol 

aprenentage). A mesura que avanci el curs anirem introduint altres moviments 

que faciliten l’aprenentatge lecto-escriptor. 
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TMR 

La TMR consta d’uns exercicis basats en els moviments que fan els bebès des 

que neixen. El Dr Harald Blomberg i la fotògrafa Kerstin Linda en son els 

pioners aplicant aquests moviments rítmics amb nens i adults amb 

discapacitats neurològiques i els resultats van eren molt bons. 

El cervell dels bebès és immadur i és la part del tronc encefàlic  qui s’encarrega 

de les funcions bàsiques; la resta del cervell funciona en mínims. Cada minut 

en la vida d’un nounat es generen 4,7milions de connexions noves. Aquest 

procés es produeix gràcies a les diferents estimulacions que rep el bebè 

(auditiva,tàctil,cinestètica,visual...) mentre l’agafen, el gronxen..., però també a 

través dels moviments que fa espontàniament.  Aquests moviments els fa en 

un ordre determinat, d’acord a un programa innat.  

Si el bebè es salta alguna d’aquestes fases, apareix una immaduresa 

neurològica. 

Amb els exercicis rítmics tan passius com actius es connecten les diferents 

parts del cervell aconseguint la maduresa cerebral. 

 

Amb els més petits apliquem alguns dels exercicis passius durant l’estona de 

relax inicial de la tarda. Iniciarem alguns dels moviments actius en activitats de 

moviment plantejades tan a l’aula ordinària com a l’aula de psicomotricitat. 

 

 

2.7. Organització Comunitats: aspectes pedagògics i organitzatius 

 

Tal i com l’escola es defineix al seu bloc, “som una escola pública on el nostre 

objectiu principal és oferir un bon ambient d'aprenentatge i de relació entre 

tota la comunitat educativa, per aconseguir del centre un lloc on poder créixer 

i aprendre plegats”. 

Els projectes pedagògics i d’organització de l’Institut Escola El Til.ler , es van 

consolidant amb la màxima participació de tot el centre.  Aquest treball sota la 

perspectiva educativa de projectes és de vital importància en tant que ajuden 

al disseny de les línees metodològiques educatives del centre i van consolidant 

les bases del treball diari a les aules. 

 Segons Pujolàs (2008), Saber,saber fer, saber ser i saber conviure indiquen la 

complexitat d’allò que una escola inclusiva ha de contribuir a desenvolupar en 

els alumnes, que va molt més enllà d’un conjunt de coneixements acadèmics 

codificats i classificats. 
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Els canvis metodològics que proposem estan enfocats a atendre totes les 

intel·ligències. Cada nen i nena té les vuit intel·ligències i les pot 

desenvolupar totes fins a assolir un bon nivell de competència, però volem 

destacar els punts forts o "dons" de cada infant, ja que aquests ens atenuaran 

els buits o les mancances. 

Volem trencar, en la mesura que ens és possible, amb les fronteres rígides. És 

per això que hem fet un canvi en la distribució de les aules i en les 

agrupacions del nostre alumnat. En aquesta línia ens fem dir Comunitat de 

Petits, Comunitat de Mitjans i Comunitat de Grans, on cada tres grups d’edat 

som un col.lectiu de persones que compartim espais d’aprenetatge promovent 

el treball cooperatiu entre els nens i nenes. 

Aquesta seria la base del aprenentatge cooperatiu que a l’escola ens 

plantegem. El pes recau a la convivència del dia a dia, al creixement personal 

dels nostres infants. 

Les característiques de la nova  metodología aplicada a les comunitats de 

petits i mitjans de la nostra escola, estaria basada en:  

. En la composició dels grups heterogenis, amb menor nombre de nens i 

nenes. 

. En l'organització de la tasca i de les activitats des de les coordinacions del 

equip de Mestres que l’integren cada Comunitat. 

. En la distribució de les tasques i les propostes consensuades. 

. En la implicació de totes les  participants.  

. En la revisió constant dels procesos i la possibilitat de poder refer els 

plantejaments. 

 

En aquest sentit, l'aprenentatge cooperatiu és una metodologia que aporta una 

millora significativa de l'aprenentatge de tots els alumnes que s'impliquen en 

ell, perquè es té en compte la motivació per la tasca que es realitza ( a la 

comunitat de mitjans, poden triar entre un ventall de propostes), cal tenir per 

part del infant una actitud d’implicació i responsabilitat, cal que entengui la 

tasca a fer i el motiu pel què l’ha triada, i es posa en joc la relació entre iguals 

de la mateixa comunitat. 

Un altre aspecte de la nostra nova visió metodològica, és l’aprenentatge basat 

en problemes.  És un sistema d’aprenentatge en grup en què l’alumne és un 

element molt més actiu del que ho hauria estat en una classe magistral. 

Es treballa de manera conjunta i coordinada, i es busquen respostes a les 

qüestions que es plantegen, amb la possibilitat de trovar més d’una resposta. 

L’objectiu principal seria fomentar el treball autònom, integrar els 

coneixements i unificar àrees, tot dins d’un treball de grup. 
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La distribució d’alumnes i d’acivitats variarà en relació a la Comunitat.  

Es distribueixen les classes en quatre grups de treball on hi ha 4 tipus de 

treball: llengua, matemàtiques, orientació espaial i percepció. 

 

A cada classe hi ha mobles amb el mateix tipus de material, amb el seu rètol 

corresponent. 

L’horari de treball de és de dilluns a divendres de 12:00 a 13:00 hores, i hi 

participen les tutores i diferents especialistes, segons el dia. Els nens treballen  

 

 

independentment de l’adult que el dinamitza. És per això que pensem que és 

molt important tenir les bases de treball ben consensuades i compartides per 

tothom. 

Els nens i les nenes durant el primer mes d’escola amb les seves tutores han 

treballat tots els calaixets proposats pel primer trimestre: les dinàmiques de 

treball, el contingut , el mètode de treballar i altres aspectes que pensem que 

són importants per poder treballar d’una manera autònoma. 

Una vegada els nens ja coneixen el treball, la primera setmana d’octubre 

s’inicia el treball amb els grups. 

Aquests grups han estat preparats per les mestres, barrejant nens/es dels tres 

cursos i tenint en compte les diferents necessitats de cadascú. 

Quan arriba l’hora d’iniciar la sessió, els nens i nenes van a la seva classe 

corresponent i es col·loquen en rotllana, es parla de com ha anat el dia 

anterior, que és el que més li ha agradat, el que menys... i trien el calaixet 

d’aquell dia. S’ha d’intentar no fer més de dos calaixets diferents el mateix dia. 

Per fer el tancament, cal fer una autoavaluació per part del infant. Ho fem 

mitjançant: 

- Fer-ho de manera oral, verbalitzant si li ha agradat el calaixet, si la feina 

ha estat motivadora.. 

- Escriure a la llibreta una petita valoració i una cara que valori la seva 

experiència. 

- Fer rotllana i parlar lliurement de com s’han sentit després de la sessió. 

- Hi ha un model de preguntes que serveixen de guia per fer la valoració 

inicial i un cop acabat l’espai. 

Utilitzem una llibret com a material de suport i una carpeta on es pot guardar 

el treball de cada alumne. La seva utilització depèn de l’activitat que es faci. 
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2.8. ORIENTACIÓ ACADÈMICA: 

Orientació acadèmica: traspàs Primària-ESO : IES Puigvert i altres Instituts 

als quals els alumnes es matriculen: La tutora de 6è es posa en contacte i fa el 

traspàs d’informació necessària. 

 

2.9.  Gestió a l’aula:  aspectes organitzatius i d’aprenentatge. 

La gestió contempla tot una sèrie d’aspectes que cal regular i unificar entre 

tots els grups del centre. Els aspectes relacionat amb el treball de tutoria espot 

trobar el seu contingut en l’apartat 4 Convivència de centre. En relació a les 

dinàmiques metodològiques estan contemplades en l’apartat 2.7 Organització 

Comunitats. En relació als informes dels alumnes es pot trobar en l’apartat 5.1. 

Informes i criteris. 

Altres aspectes a tenir en compte: 

Deures: els deures els entenem en tant ajuden a l’alumne i a les seves famílies 

a trobar espais d’estudi en altres hores fora de l’escolar. A l’Etapa de Primària 

es donen deuresun cop a la setmana i que els alumnes poden tornar al llarg 

d’una setmana. El continguts dels deures queden a criteri dels tutors i/o 

especialistes. 

Agenda escolar: S’utilitzarà agenda escolar a partir del 3r curs de Primària. 

L’agenda s’utilitzarà pe a comunicar-se amb les famílies i per a que els 

alumnes anotin les activitats que els cal controlar en el temps. 

Albums/Portafolis: La recollida de totes les activitats que es fan a les diferents 

Comunitats s’acorda que es recolliran en diferents formats i els alumnes se’ls 

enduran a casa a final de curs.  
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3.Participació de la Comunitat educativa: famílies, alumnes i entitats. 

Criteris i mecanismes de col.laboració i participació de la comunitat 

educativa: 

 

3.3. La participació en el centre de l'alumnat: 

 

DELEGATS/DES 

 

La direcció serà la responsable de la reunió. 

 

Es farà una reunió setmanal: s’escollirà el dia i hora de la setmana en que 

l’alumnat es troba a l’edifici de l’escola. 

 

Els delegats i delegades baixen amb la carpeta amb els full de les normes 

setmanals i els fulls de convivència que no s’hagin baixat a direcció abans. 

Es convenient que abans de baixar s’hagi fet la tutoria i els delegats o 

delegades poden informar del que s’ha parlat. 

La direcció només es farà càrrec de l’amonestació dels alumnes que tinguin 

creu en les quatre primeres faltes, si abans no s’ha fet per part del tutor o 

tutora, les quals queden argumentades amb el full d’incidència. En cas de no 

existir l’esmentat full es comunicarà al tutor o tutora. 

Serà el tutor o tutora la persona responsable de fer que l’alumne compleixi 

l’amonestació.  

Des de la reunió de delegats/des  només es farà un seguiment de la resta de 

faltes, l’amonestació de les quals es deixarà a càrrec de la tutoria. 

És important que des de la tutoria es treballi tot allò que va succeint amb els 

alumnes, i recórrer a la direcció en aquells casos de faltes greus. 

 

3.4. La participació en el centre de les famílies: 

 

El centre considera molt important la participació i les relacions de tota la 

Comunitat Educativa. 

En aquest sentit el centre facilita en tot moment la comunicació entre els pares 

i mares i els docents i monitoratge que treballem en el centre. Estem sempre 

presents a les hores d’entrada i sortida del centre. Són moments que aprofitem 

per a anar consolidant la relació amb les famílies dels nostres alumnes. 
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3.4.1. Entrevistes 

Per les famílies d’alumnes de 3 anys es fa una reunió d’inici de l’escolaritat on 

comparteix tota aquella informació rellevant dels seus fills o filles. Existeix un 

model d’entrevista a la carpeta groga del curs. 

Aquesta entrevista en guarda amb la documentació oficial del nen o nena al 

depatx de secretaria. 

 

Establim un dia a la setmana per a entrevistes amb les famílies: dimecres de 

13h a 14h.  

Es prioritza poder parlar amb les famílies i per tant modifiquem horaris per a 

poder mantenir l’entrevista. Pot ser a primeres hores del matí, migdia o tarda. 

 

Existeix un model d’entrevista per a tot el professorat,el qual es pot trobar en 

l’apartat 4 d’aquest document. Es guardarà el document complimentat a la 

carpeta groga. 

 

En aquestes reunions s’aprofitarà per a fer signar la carta de Compromís 

Educatiu de totes les famílies que s’incorporem de nou al centre. 

 

Així com informacions rellevants de la dinàmica del centre. 

 

Cada trimestre els tutors i tutores entregaran a l’equip directiu una graella 

amb l’anotació de les entrevistes que s’han fet al llarg del trimestre. 

 

Es recomana de fer una entrevista al trimestre. Es prioritzaran les família 

d’alumnes amb algun tipus de dificultat, d’aprenentatge o de convivència. 

 

3.4.2. Reunions amb les famílies 

 

Es realitza una reunió a principi de curs amb les famílies de cada Comunitat 

d’alumnes. El contingut de les reunions es decideixen entre tots els membres 

de cada Comunitat. Les orientacions per a les reunions estan a la disposició del 

professorat en el llapis de memòria que s’entrega cada curs. 

 

Estaran presents els tutors i/o tutores dels grups que formen cada comunitat. 

Podran assistir especialistes si es creu oportú. 

 

Les reunions es fan a partir de les 16,30h. S’estableixen torns de vigilància 

dels especialistes per estar amb els nens i nenes mentre dura la reunió. 

S’informa als responsables del Ciber Casal per tal de quedar amb espais que 

s’utilitzaran. 
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Si alguna Comunitat o curs considera que cal altres reunions al llarg del curs 

s’informa a l’equip directiu. 

 

3.4.3. Participació en activitats de centre 

 

Cada comunitat educativa decideix en quines activitats poden participar les 

famílies: por ajudar en alguna activitat col.lectiva, per dur a terme alguna 

activitat on són protagonistes les pròpies famílies, acompanyar en alguna 

sortida... 

 

3.4.4. Acompanyament a les famílies 

 

És molt important per nosaltres que les nostres famílies es sentin respectades i 

acompanyades en tot moment. Proposem diferents maneres d’acompanyar-les 

en funció de les necessitats de cadascuna d’elles: 

 

1. Es poden fer activitats dirigides a la participació de les famílies a les 

aules dels seus fills i filles. 

2. Sessions de treball amb l’EAP: dinàmiques familiars, relació amb 

l’escola, acceptació de les NEE dels seus fills i tractament adequat a les 

seves necessitats. 

3. Sessions terapèutiques dins del marc del projecte Pro-infància per part 

de la responsable de la fundació Ventijol. Sempre amb famílies dels 

alumnes atesos en l’esmentat programa. 

4. Reunions específiques per anar fent el seguiment d’alumnes que els 

costa mantenir una dinàmica de bona convivència tant individualment 

com en grup. 

5. Reunions conjuntes escola-família i Serveis Socials, on es tracta el cas 

cadascuna de les famílies i es fa un seguiment al llarg del curs. Es tracta 

es prenguin compromisos per tal de millorar la relació de les famílies 

amb l’escola. 

 

3.4.5. Carta del compromís educatiu: 

 

El centre té redactada una carta de Compromís Educatiu adaptada a les nostres 

característiques. 

Cada tutor i/o tutora serà la responsable de citar a la família per a poder 

compartir l’esmentat document i realitzar les signatures corresponents.  Es pot 

aprofitar la entrevista d’inici de curs. 
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L’esmentada carta es signa només un cop al llarg de l’escolaritat dels nens i 

nenes. 

 

 

 

3.5. Coordinació i/o participació amb altres entitats educatives 

i/o socials 

 

Les famílies tenen diferents àmbits amb els que poden participar, com 

representants de l’AFA o a títol individual: 

 

1. En les reunions de les diferents comissions de +EDUCACIÓ, així com als 

diferents Plenaris que es realitzen al llarg del curs, o les activitats 

derivades dels Plenaris i/o reunions de les comissions. 

2. A les reunions de seguiments de Serveis Socials conjuntament amb el 

centre. 

3. A les reunions convocades per entitats del barri i/o del districte: 

 Comissió de Convivència 

 Pla de Barris 

 Altres.... 

 

4. Activitats proposades per la Xarxa 0-16 del Barri del Bon Pastor. 
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4.CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

 

 

La Llei 12/2009 del 10 de juliol, d'educació, exposa en el seu article 30.2 que 

tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret a conviure en un bon 

clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot 

moment i en tots els àmbits de l’activitat del centre. En aquest sentit , el 

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius disposa a 

l’article 23 les mesures de promoció de la convivència que han d’incorporar les 

normes d’organització i funcionament del centre. 

 

En el nostre centre la convivència escolar està directament relacionada en el 

treball tutorial. 

 

Normativa de l’acció tutorial: 

 

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al 

desenvolupament personal i a l’orientació de l’alumnat per tal de potenciar que 

aconsegueixin un millor creixement personal i integració social. Així mateix, 

l’acció tutorial ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en 

el grup classe i a la implicació de l’alumnat i de les seves famílies en la 

dinàmica del centre. L’acció tutorial ha d’integrar les funcions del tutor/a i les 

actuacions d’altres professionals i organitzacions (mestres, equips de nivell, 

comissions, etc.). Per tal d’afavorir el procés de formació integral de l’alumnat 

en l’acció tutorial s’ha de considerar el desenvolupament, conjuntament amb 

les famílies, dels aspectes següents: 

 Desenvolupament personal: autoconeixement, educació 

emocional, hàbits 

saludables i conductes de risc. 

 Orientació escolar: procés d’aprenentatge, avaluació i 

autoavaluació, canvis 

d’etapes. 

 Convivència i cooperació: habilitats socials, participació, gestió de 

conflictes. 

En l’educació primària, una de les hores disponibles per completar 

l’organització el currículum es pot destinar al desenvolupament d’activitats 

d’acció tutorial amb el grup classe. El tutor o tutora del grup, com a 

responsable del seguiment de l’alumnat, ha de vetllar especialment per 
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l’assoliment progressiu de les competències bàsiques i per la coordinació, a 

aquests efectes, de tots els mestres que incideixen en un mateix alumne/a. 

També correspon al tutor/a la realització d’entrevistes i reunions amb pares i 

mares, el seguiment de la documentació acadèmica i la coordinació de 

l’elaboració d’adaptacions del currículum a les necessitats i a les 

característiques de l’alumnat. 

Per tal de garantir la continuïtat de l’acció tutorial és important que el tutor/a 

sigui el mateix al llarg de cada cicle. 

Correspon a l’equip de cicle la planificació i la coordinació de les actuacions 

tutorials, el seguiment del seu desenvolupament i l’avaluació dels resultats. 

En la planificació i el desenvolupament de l’acció tutorial es podrà comptar 

amb l’assessorament de l’EAP. 

 

Fonaments teòrics: 

 

La tutoria va més enllà del que entenem per orientar als alumnes en el seu 

futur professional. Considerem la tutoria com el conjunt d’accions que es 

poden donar en un grup classe, sigui del nivell que sigui. El professor-tutor és 

la persona que dia a dia es situa davant dels seus alumnes i segons les seves 

expectatives realitza la seva tasca intentant complir els objectius que s’ha 

proposat per aquell any escolar. Acció que es repeteix constantment al llarg de 

la nostre vida docent.  

El paper d’orientador ha de quedar del tot integrat en el PAT tal com la 

normativa exigeix i com el centre ha desenvolupat en l’esmentat pla.  

 

 Edgar Morin cita en el seu llibre “La mente bien ordenada” que: 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest sentit poden dir que aprendre, ensenyar, educar... són termes que 

estan del tot interrelacionats. Nosaltres com a docents hem de tenir clar com 

ens situem davant d’aquests tres conceptes i com els desenvolupem en la 

nostra tasca diària. 

 

“Como decía de modo excelente Durkheim, el objeto de la educación 
no es dar a los alumnos unos conocimientos cada vez más numerosos, 
sino “crear en él un estado interior y profundo, una especie de 
polaridad del alma que le oriente en un sentido definido no sólo 
durante la infancia, sino para la vida entera” ”. 
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La nostra responsabilitat és cercar estratègies que ens ajudin a poder 

acompanyar als nostres alumnes en la seva evolució individual i que tots 

puguin trobar un camí  on poder desenvolupar-se. 

 

Darrerament ens trobem que la qüestió està més en com aprenen els alumnes i 

no pas què aprenen.  De tal manera que ens porta a veure que la forma 

d'aprendre pot variar en funció de la biografia personal de cada alumne. 

Trobar doncs la manera de situar-nos com a ensenyants en aquest món tant 

diversificat que són els nostres alumnes és una tasca indispensable. 

 

Les noves concepcions de l’aprenentatge ens acosten a possibles camins que 

podem reprendre i reorientar la nostra tasca. Models que permeten aquest 

desenvolupament diversificat: la concepció constructivista, la significativitat de 

les accions pedagògiques, el protagonisme de l’alumne en el seu 

desenvolupament... a més del replantejament de la nostra tasca, que passa a 

ser més com acompanyant en el procés de creixement de l’alumne. 

 

Nosaltres com a docents arribem a la necessitat de reflexionar sobre els tres 

vèrtexs bàsics en de la nostra tasca diària: 

 

Triangle educatiu 

 

Professor-alumne-familia 

 

 

 

 

 

Continguts   metodologia 

 

 

La tasca més específica com a tutor estaria en les relacions professor-alumne, 

però no podem deixar de considerar els altres aspectes més pedagògics.  

 

Qüestions a considerar: 

 

 

 

 

 

 

 

 El nostre paper com a professor-tutor. 

 La funció social de l’educació. 

 La formació integral i orientadora de 
l’alumnat. 

 La diversitat de l’alumnat. 

 La concepció de les noves corrents 
pedagògiques. 

 El treball entre l’equip de professorat. 
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Objectius relacionats amb la tasca tutorial de centre: 

 

 Possibilitar les eines que proporcionin als nostres alumnes la formació 

com a persona autònoma i crítica. 

 Ajudar als nostres alumnes a conèixer estratègies de relació per millorar 

la convivència escolar. 

 Aportar eines de en la resolució de conflictes familiars. escolars i 

socials. 

 Aprendre a conèixer i acceptar-nos a nosaltres mateixos i als altres, 

sigui quina sigui la seva procedència. 

 Aprendre a tenir cura d’un mateix, dels altres i del medi en el qual 

vivim. 

 Valorar l’escola com a espai d’aprenentatge i de relació on la bona 

convivència és fonamental per un bon desenvolupament personal i 

social. Cohesió social 

 Realitzar un seguiment sobre l’aplicació de les normes de convivència: 

a) El grup classe. 

b) L’acollida dels alumnes nouvinguts. 

c) Alumnat i professorat. 

 Integrar les entrevistes amb les famílies com a eina principal per a 

fomentar la participació dels pares en l’educació dels seus fills. 

 Continuar amb el treball de coordinació amb els serveis externs amb la 

finalitat de poder trobar vies de solució a les situacions en que troben 

alguns dels nostres alumnes i famílies. 

  

 

Funcions del tutor/a: 

 

1. En relació a l’alumne. 

2. En relació al grup classe. 

3. En relació als altres mestres. 

4. En relació amb les famílies. 
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4.1. Treball de tutoria 

4.1.1. En relació a l’alumne 

 

1. Coneixement de l’alumne: 

 

 Observació directa: Pautes d’observació. Annex 1 

 Relació individual: la tutora farà un treball individual tutoritzat a 

l’hora de dedicació al centre per aquells alumnes que ho necessitin, 

així com en altres sessions on es trobin dues persones a l’aula.  

Annex 2 

 Entrevista famílies: protocol entrevistes famílies. Annex 3 

 Relació amb altres serveis que atenen als alumnes: a la comissió de 

la diversitat s’estableix el protocol a seguir (veure “atenció a la 

diversitat” punt 2.4. d’aquest document). 

  Recollida d’informació d’altres mestres: 

 A la carpeta del grup classe es troba la informació en relació a: 

 

 Educació Infantil 

 Fitxes de les entrevistes amb les famílies. 

 Fitxa de la reunió d’aula: només del curs actual. 

 Llistat d'alumnes del curs actual. 

 Còpia de l’informe d’Educació Especial dels alumnes de 

NEE. 

 Autoritzacions sortides del curs. 

 Còpia juntes d’avaluació del curs anterior i actual. 

 Quinzet: proves 1ª i última realitzada del curs actual i 

anterior. 

 Proves. 

 Full d’incidències del curs. 

 Graella informació alumnes del curs passat i l'actual 

    

 Primària 

 Fulls de les entrevistes amb les famílies: curs anterior i 

actual. 

 Full de la reunió d’aula: només curs actual. 

 Llistat d'alumnes del curs actual. 

 Autoritzacions sortides del curs actual. 

 Còpies dels PI: nouvinguts i alumnes NEE. 

 Llistat de nens/es amb PI. 
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 Còpia del 1r i darrer full (notes) informe finals del curs 

anterior. 

 Últims informes d’Educació Especial dels alumnes NEE. 

 Còpia juntes d’avaluació del curs anterior i de l'actual. 

 Quinzet i ACL: proves 1ª i última realitzades el curs 

anterior i l'actual. 

 Full d’incidències del curs. 

 Graella Informació alumnes del curs anterior i actual. 

 

2. Realitzar el seguiment individual del seu procés evolutiu. 

 

3. Vetllar del procés d’adaptació de l’alumne al grup classe i al centre: en 

cas d’alumnes nouvinguts hi haurà l’ajut de la tutora de l’aula 

d’acollida.  

 

4. Afavorir l’autoconeixement de l’alumne:Annex 4 

 

 Característiques físiques: higiene, salut, imatge física, coneixements 

del canvis (pubertat) 

 Característiques personals i emocionals: estats d’ànim, trets 

personals, emocionals, habilitats personals que ajuden a millorar la 

imatge. 

 Coneixement del rendiment acadèmic: aptituds i resultats en les 

diferents matèries, actitud davant dels aprenentatges, hàbits de 

treball i estudi, organització personal del temps, deures, agendes... 

 Coneixement de gustos i afeccions. 

 

4.1.2. En relació al grup classe: 

 

4.1.2.1. Potenciar la participació dels alumnes en la pròpia dinàmica de 

treball i en l’organització de l’aula. 

 

 Càrrecs: passar llista, posar data a la pissarra, temes meteorològics, 

encàrrecs fora de la classe, repartir material, vigilar fila... 

 

 Normes de classe: Treballar les normes d’escola , utilitzant exemples  

de l'annex 5 .Controlar la convivència amb la graella d’aula “Normes 

de convivència” , afegint normes segons el grup.  

 

 Normes d’escola: Treballar les normes generals d’escola. Annex 6 
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 Delegats de classe: Annex 7 

Es faran reunions setmanals amb la direcció del centre. 

Els temes a treballar seran: 

 Seguiment de les normes de convivència d’aula. 

 Fulls de convivència.  

 Propostes dels grups classe. 

 Seguiment de l’aplicació de les mesures de promoció de la 

convivència. 

 

 Hàbits: higiene, treball….:  

 Hàbits organitzatius i aspectes formals d'escriptura. Annex 8 

 Material: redactat d’Educació Infantil i Estratègies utilitzades a l’aula, 

a revisar. Annex 9 

 Participació en activitats de centre: festes, revista, decoració 

passadissos…. 

 

4.1.3. Aspectes que ajuden als nostres alumnes a prendre consciència 

sobre aspectes personals, socials i de relació. 

 

La metodologia podrà ser diversa: assemblees, activitats de dinàmica de 

grup. 

 

 Adquisició de valors ètico-morals: 

 

 Treball de temes: pau, solidaritat, diversitat, respecte… 

 Elaboració d’una programació per decidir en quins moments del 

currículum es poden treballar, quines estratègies de treball 

s’utilitzaran… 

 

 Desenvolupament de l’esperit crític i constructiu 

 

 Reflexió d’un mateix. 

 Aspectes socials: entorn, actualitat… 

 

 Desenvolupar les habilitats de relació social: 

 

 Tipus de resposta davant situacions: passiva, agressiva, assertiva… 

 Pràctiques de resposta assertiva: expressar la pròpia opinió, 

demanar ajut, formular queixes, defensar els propis drets, respondre 

a agressions… 
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 Habilitats per fer amics. 

 Responsabilitats dels propis actes. 

 Desenvolupament de l’empatia. 

 Col·laboració, cooperació, treball de grup, corresponsabilitat… 

 Solidaritat amb situacions o persones menys properes. 

 

 Gestió de conflictes 

 

 Com es planteja la gestió de conflictes a l’escola. 

 Adquisició d’habilitats per gestionar conflictes. 

 

4.2. Normes de Convivència 

4.2.1. Protocol a seguir per alumnes amb dinàmiques complexes de 

relació 

 

Tutoria individualitzada  sistemàtica, puntual 

 

Continguts de la conversa: dibuixar, parlar.. un bon vincle afavoreix la 

conversa, un bon espai afavoreixi el vincle. 

 

Aspectes formals: durada de les sessions, espai, intermediari.. 

Qui ho fa: vinculació amb el docent. 

 

Mesures individuals: 

Tutoria/ Família/ Propostes educatives/ derivació CSMIJ.... 

 

Intervenció a l’aula : les hores de reforç, educació especial i vetlladors dins 

dels horaris d’atenció en aquesta aula en cas de tenir assignades hores: tenir 

en compte quin objectiu ens proposem quan tenim a una altra persona a 

l’aula. 

 

Mesures col.lectives: en relació al grup. 

Fer una treball més preventiu a l’aula. 

Hi ha nens amb molta dificultat de regulació. 

Tenir en compte quines dinàmiques grupals fem en funció del tipus d’alumnat 

que hi ha al grup. 

Prioritzar: currículum / dinàmiques 

Propostes curriculars que afavoreixin dinàmiques de grup. 

Condicions per aprendre. Que els nens i nenes puguin manifestar que volen fer 

o que els agradaria fer. 
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Tenir en compte quan els especialistes agafen el grup, doncs les dinàmiques 

també canvien. 

Què ha de saber? Què sabem, que han de saber.... és important saber que 

volen saber ells i elles. 

Com aprofitar allò que saben? En general no es valora el que saben, aquest 

tipus d’alumnat. Si nosaltres pensem que el que porta de la família no té valor 

el nen/nena ho capta. 

 

Recursos: Acordar quins recursos ens calen a cada grup 

 

Organitzar recursos: Acordar en quins moments 

 

Com intervenim: Acordar les persones que entren a l’aula 

 

Grups flexibles: dins l’aula / fora de l’aula 

 

Si volem fer dinàmiques grupals no es convenient separar-los. Cal més 

flexibilitat. 

 

Propostes de treball: Temps que poden estar a l’aula 

 

Activitats col.laboratives: Tutoria, de 2 en 2, 3 en 3... 

 

Entrevistes amb les famílies: el tutor/a quedarà amb acords amb la família 

per aconseguir canvis en els seu fill/a. 

 

EN CAS QUE NO ES PRODUEIXIN CANVIS 

 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA: reunió extraordinària per parlar del cas. 

TREBALL AMB FAMÍLIA: EAP, direcció 

OBSERVACIÓ DE L’EAP: informe o dictamen 

DERIVACIÓ ALS SERVEIS: RELLA, CSMIJ, Ventijol, Centre de psicologia i 

logopèdia B.P. 

S’INFORMA A SERVEIS SOCIALS : en cas que tinguin relació amb Serveis Socials, 

la l’Educadora familiar de l’EAP farà una primera entrevista per tal poder 

reconduir-los al servei. 

 

EN CAS QUE TOT I EL TREBALL I INTERVENCIONS ANTERIORS NO HI HAGI 

CANVIS: 

La Comissió de la Diversitat amb l’EAP estudiaran el cas. 
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 Potenciar la dinàmica de grup que afavoreixi la interacció: 

 

 Coneixement interpersonal. 

 Dinàmica de grup. 

 

5. Treballar els hàbits i tècniques d’estudi: anar-ho treballant als 

minicicles, recollir i afegir els acords anualment. 

 

 Hàbits d’ordre: propi i de la classe. 

 Hàbits de treball: escoltar, començar i acabar feines, presentació, 

puntualitat per acabar, saber demanar ajuda, utilització de l’agenda… 

 Tècniques d’estudi, distribució matèries i concreció per cicles (idea 

principal, subratllat, resum, esquema, pressa d’apunts…) 

 Tractament de la informació: recollida de dades, presentació dossiers…) 

 Deures: mínim 3 dies a la setmana. 

 

En relació amb els altres mestres: 

 

 Coordinar la tasca que es du a terme amb el grup. 

 Programació conjunta de les diferents activitats d’aprenentatge. 

 Seguiment i avaluació dels rendiments acadèmics. 

 Adequació del currículum escolar (actuacions conjuntes de dues o més 

 àrees, competències bàsiques, criteris d’avaluació...) 

 Tractament de la diversitat a partir de metodologies específiques, establint 

 els tipus d’ajuts, d’intervencions.. 

 Elaboració de criteris comuns respecte hàbits i actituds. 

 Projectes de treball. 

 

Àmbits de treball on es coordinen el professorat:  

 Reunions de cicle. 

 Claustres. 

 Comissions. 

 Comissió de la diversitat. 

 Coordinació equip directiu i coordinadores. 

 Coordinació especialistes i tutores. 

 Reunions de treball en funció dels grups i/o alumnes que ho 

requereixin, on assistiran les persones que estan en relació als 

alumnes dels que es parla. 

 Coordinació intercicles. 
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En relació amb les famílies: 

Potenciar la relació família-escola en el procés educatiu dels alumnes. 

(Veure seguidament Protocol d’atenció a les famílies en relació a les 

dinàmiques pròpies i dels seus fills /filles) 

 

 Intercanviar informació sobre l’evolució de l’alumne. 

 Fomentar la col.laboració en la consecució d’objectius educatius que 

proposa l’escola. 

A través de: 

 Reunions del grup classe: protocol de reunions a la carpeta d’aula. 

 Entrevistes individuals. Annex 11 

 Xerrades formatives sobre temes concrets. 

 Informes escrits als pares: model d’informe a la carpeta d’aula. 

Entrevista al final de curs per entregar l’informe final. 

 Carta del compromís educatiu, que es signa a les reunions d’inici de 

curs de P3. 

 Acompanyament a les famílies: 

Activitats dirigides a la participació de les famílies a les aules dels 

seus fills i filles. 

Sessions de treball amb l’EAP: dinàmiques familiars, relació amb 

l’escola, acceptació de les NEE dels seus fills i tractament adequat 

a les seves necessitats. 

Protocol d’actuació amb les famílies : assessorament SEDDIC (en 

elaboració) 
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4.2.2. Protocol d’atenció a les famílies en relació a les dinàmiques 

pròpies i dels seus fills /filles  
 

Introducció: 

L’escola té com a objectiu principal les bones relacions entre les persones del 

centre, que es pot desglossar en: 

 

 Potenciar la relació família-escola en el procés educatiu dels alumnes. 

 Intercanviar informació sobre l’evolució de l’alumne. 

 Fomentar la col.laboració en la consecució d’objectius educatius que 

proposa l’escola. 

 

La relació amb les famílies es dona en diferents situacions al llarg del curs, 

moltes d’elles institucionals previstes i programades cada curs: 

 

 Reunions del grup classe: protocol de reunions a la carpeta d’aula. 

 Entrevistes individuals: guió preparat. 

 Xerrades formatives sobre temes concrets. 

 Informes escrits als pares: model d’informe a la carpeta d’aula. 

Entrevista al final de curs per entregar l’informe final. 

 Carta del compromís educatiu, que es signa a les reunions d’inici de 

curs de P3. 

 

A part d’aquestes situacions institucionals volem aprofundir en un 

acompanyament amb les famílies que s’integri en la dinàmica diària del centre: 

 

 Activitats dirigides a la participació de les famílies a les aules dels seus 

fills i filles. 

  

 Sessions de treball amb l’EAP: dinàmiques familiars, relació amb 

l’escola, acceptació de les NEE dels seus fills i tractament adequat a les 

seves necessitats. 

  

 Treball preventiu amb famílies de les quals cal treballar les dinàmiques 

dels seus fills i filles al centre. 

Aquest treball va dirigit a famílies que els costa vincular-se al centre, 

que no acompanyen amb l’educació dels seus fills-filles, a les que els 

costa relacionar-se amb altres famílies, a famílies noves que no han fet 

encara el vincle amb el centre... 
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 Quan el problema es dona en el grup s’ha de resoldre en el grup. 

Hem de tenir en compte que quan passa algun problema entre 

nens/nenes i l’hem resolt, també parlar o tenir en compte els cosins, 

que de vegades ho parlen a la família. 

 

Dinàmica de treball amb les famílies:: apunts de l’assessorament de Josep 

Amorós. 

 

OBJECTIUS: 

Guanyar confiança en entre nosaltres i les famílies.  

Crear una bona relació de comunicació amb les famílies.   

 

Tenir en compte: 

 Parar atenció a qüestions formals i lingüistes quan ens comuniquem 

amb les les famílies. 

 Tenir cura de situacions que perilli la nostra integritat. La comunicació 

ha de ser en benefici d’ambdues parts. (fermesa no hostil). 

 

Tipus de família: 

 

Hi ha dos tipus de famílies: Conductuals o Negligents. 

Tenir present que la comunicació ha de ser diferent en ambdós casos. 

 

Hi ha famílies que els agrada que ens anem comunicant. 

 

Preparar les entrevistes amb famílies que ens costa que vinguin. 

 

Famílies reactives: 

a) Veure qui i com els rebem: tenir en compte qui els coneix i pot tenir 

millor vincle per començar. 

b) Introduir mecanismes de regulació: família extensa, mossos, 

associació gitana... 

c) Conservar el lloc dels pares. 

d) Què tolerarem i què no. 

 

Què gestionem des de l’escola:: 

 El que passa a l’aula, al pati... 

 Les relacions dels nens/nenes entre ells, amb els mestres, 

monitors.... 
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Que gestionem i/o comuniquem a la família: 

 

Cridarem a la família: 

 Citar abans a les famílies de risc. Abans de que es donin 

problemes. 

 Si hi ha hagut algun problema: 

 Hi ha hagut un problema: Quan agredeix un adult o un nen 

o nena més d’una vegada. 

Ha passat un problema i l’hem resolt. Tenir en compte la 

vivència de l’agredit. 

 Si es mostra alterat, trist...... 

 

Temporització:  

Parlem quan venen a buscar els seus fills al despatx o classe. 

Quedem per un altre dia. 

Facilitar les entrevistes a nivell organitzatiu (horaris..) 

 

Per instaurar la confiança: 

Tenir en compte els espais, afavorint la intimitat. 

Ens hem de donar temps. Temps que ens donarem per instaurar la 

confiança. 

Aplicar dinàmiques que afavoreixin el vincle: anar parlant amb la família 

en les entrades i sortides... mantennt un canal obert. 

 

No demanarem el mateix a totes les famílies. Hem de tenir present les 

estratègies diferents en funció de la familia, fins i tot podem saltar-nos 

l’estratègia global decidida. 

És més important la vivència sobre el que et diuen que el que diuen en 

si. 

 

Estratègies per a ser escoltats: 

- Parlar de les coses positives. 

- Quan hem de comunicar algun problema quedar amb la 

família, no dir-ho al sortir. 

- Ens cal parlar de la dinàmica del seu fill/filla en general. 

- En quines coses ens posarem d’acord: venir més puntual, portar 

el material que li cal, fer els deures... 
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Dinàmiques en l’entrevista: 

Com ens comuniquem amb les famílies:  

- Realitzar les entrevistes sense els nens. 

- Donar confiança per a parlar del que passa amb el seu fill/filla. 

- Parlar de com veuen els pares al nen o nena, a casa, a l’escola, al parc.. 

- Reforçar els aspectes positius dels alumnes. 

- Cercar col·laboració per a aconseguir canvis d’actitud del nen o nena. 

- Prendre mesures que no siguin interpretades com exclusió i si 

d’inclusió, mesures pedagògiques. Establir pautes de treball conjunts. 

Fer un seguiment dels acords. 

- Tenir present què tolerarem i que no, a qui més que altres: 

- A les famílies reactives acceptar una comunicació verbal més forta al 

començament per anar baixant el nivell al llarg de l’entrevista. 

- Si s’escalfa i ja passem a la violència verbal, parar la reunió acabar-la. 

- Si venen al centre amb violència verbal d’entrada no acceptar el diàleg i 

si la cosa es complica cridar als mossos. No tolerarem l’agressió verbal 

i/o física 

- Si alguna família ve exigint alguna cosa o increpant a algun tutor o 

tutora procurar calmar la situació i donar una cita per parlar en un altre 

moment. 

- Conèixer les relacions dels pares amb els fills. 

- Reforçar la funció materna i paterna. 

 

Temes a parlar 

Quina idea tenen del seu fill/a. 

Què fan el cap de setmana amb ell/ella. 

Si els ajuden a fer els deures, com els poden ajudar... 

Com viuen l’escola. 

Experiències pròpies de les famílies quan van anar a l’escola. 

 

De què hem d’informar i que no direm. 

Tindrem cura de no parlar de  temes que desperten “fantasmes” que 

provoquen reaccions multiplicades a les esperades. 

 

Quan ens trobem amb la necessitat d’informar a una família que el nen o nena 

ha d’estar un dia o més a casa: no dir mai la paraula “expulsió”, dir en el seu 

lloc “ tal com està el nen o nena cal que estigui en casa el temps.....” 
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Quan fem sessions de treball amb les famílies tenir en compte: 

El terreny de els emocions, és complexa. L’ordre de les emocionsi de l’amor. 

Cura en entrar en segons quins terrenys. Ens aconsella parlar més dels fets. 

FETS: roba bruta, esmorzar (l’aliment és una marca de disfunció familiar), 

material... 

Un nen o nena que té aquest tipus de problemes nosaltres el podem CUIDAR.. 

en relació a l’amor  ESTIMAR-LO. 

Hi ha fills que ocupen el lloc de l’exclòs. 

No podem operar en les NECESSITATS sí en la DEMANDA.: logopèdia, psicòleg, 

reforç.. 

Per a poder facilitar la confiança en aquest tipus de nens i nenes que tenim és 

mostrar-los que estarem aquí passi el que passi AMOR INCONDICIONAL 

La nostra tasca és DEIXAR MARQUES D’AMOR I DE CURA.  

 

Plantejar-nos els límits en la cura caps els nens i famílies. 

 

Qui i quan ens comuniquem amb les famílies: 

La persona que es comunicarà amb la família sempre serà el tutor/a o la 

direcció, sempre que el tutor/a estigui informat/da. 

Els altres mestres, monitors/es del menjador o casal infantil, vetlladors/es es 

comuniquen amb el tutor/s i a la direcció. 

 

Cal anar tenir una comunicació continuada en aquelles famílies que els seus 

fills i filles presenten més dificultats per relacionar-se. 

 

El procés de vinculació es fa a través dels contactes informals. Els contactes 

formals provoquem por a ser qüestionats. 

Valorar cost – benefici de la trobada amb la família. 

 

Quan la família no es presenta: 

 Es passa informació a la Comissió de Convivència per escrit 

 La direcció truca a la família. 

 Carta certificada de la direcció. 

 Es parla amb Serveis Socials. 

 

Persones presents a les reunions: 

En general màxim dues persones: tutor/a, una altra persona que tingui vincle i 

coneix la família. 

L’espai ha de ser tranquil, sense interrupcions. 
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QÜESTIONS PREVENTIVES: l’objectiu és educar als nens i nenes i les seves 

famílies. 

 

Utilitzar el que passa a l’escola per parlar del que passa a casa. 

Parlar amb els nens i nens del que passa a l’escola de tal manera que la versió 

del nen sigui el mateix que el nostre. 

 

Treballar els discursos que utilitzem amb els nens i nenes i famílies del que 

passa a l’escola. 

 

Tenir present que hi ha algunes dinàmiques que no podrem canviar, donat que 

estan molt instaurades amb la família. Podem aconseguir canvis en relació a 

l’escola. 

 

Treballar a tutoria les reaccions dels nens i nenes gitanes  i el costum que 

tenen de ficar-se amb els altres sense motiu. 

 

Anar parlant amb el nens i nenes de les coses que van passant al centre. 
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ANNEXOS
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ANNEX 1 

 

PAUTES D’OBSERVACIÓ   ALUMNE/A....................................... 

AULA, PATI, MENJADOR, CANVIS D’AULA I SORTIDES DE L’ESCOLA 

 

1. RELACIÓ AMB EL/LA MESTRE/A 

Cordial, hostil, col·laboradora, depenent, autònom, esquerp, indiferent, gran 

extraversió, introversió, tímid, sociable............ 

 

2. RELACIÓ AMB ELS APRENENTATGES: nivell 

atenció-concentració, nivell de motivació, comprensió, participació, inhibició, 

diferencies segons àrees o tasques (oral, escrit, manual, intel.lectual...) 

 

3. RELACIÓ AMB COMPANYS/ES 

gran companyonia, solidaritat, integració, dominant, hostil, agressiu, 

influenciable (que es fa portar), solitari ...... 

La observació en el temps, evolució al llarg del temps i en el context (segons el 

grups classe.....) 
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ANNEX 2 

 

ATENCIÓ A L’ALUMNAT des de els aspectes emocionals i conductuals.   

 

El projecte que hem estat fent durant dos anys s’ha convertit en un treball de 

les tutores les quals agafen als alumnes de la seva aula que ho requereixin . 

Aquestes sessions es realitzen quan a la seva aula hi ha un altre mestre o bé 

fent reforç a una àrea. 

 

OBJECTIUS: 

 

 Crear un espai on els nens i nenes que ho necessitin es sentin escoltats. 

 Aconseguir que els nens i nenes coneguin que si ho necessiten seran 

atesos per algú. 

 Habituar als nens i nenes a tenir un espai i una atenció de tal manera 

que aprenguin a esperar, a posposar la necessitat. 

 Interioritzar que per tenir aquest espai no cal que sempre sigui des del 

conflicte o el problema.  

 Aconseguir que aquest treball sigui preventiu. 

 

METODOLOGIA 

 

 Sessions setmanals sense horari fix. 

 Conversa a partir de dinàmiques que s’estiguin donant per part del nen 

o nena a l’escola. 
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PROPOSTA DE TREBALL : TUTORIA INDIVIDUALITZADA  (tutora +  alumne) 

1. Buscar un primer contacte amb el nen parlant de qüestions com: a mi 

m’agrada, a tu t’agrada, quan estic content, quan no hi estic... 

2. Intentar formular preguntes com més obertes millor buscant que surtin els 

primers aspectes que preocupen a l’alumne: quan et trobes a gust?, quan 

no et trobes a gust?, per què estàs trist?, què creus que et posa nerviós?... 

3. Cada sessió ha d’acabar (si s’escau) amb un contracte o compromís de 

l’alumne. Per al compliment d’aquest contracte o compromís, cal la 

participació activ.a del/la tutor/a i especialista d’EE. Per a aquesta tasca es 

facilitarà un quadre al/la tutor/a que li serveixi per a seguir el compliment 

del contracte (veure quadre). 

4. A la següent sessió revisem allò que no ha acabat de funcionar i mirem com 

està ara. Es parla dels possibles canvis que hagin hagut, tot reforçant els 

canvis positius. 

5. Veure quines estratègies ha utilitzat l’alumne per a solucionar els seus 

problemes i quin resultats li han donat. 

6. Establir noves estratègies: què podem fer per...? 

7. Hem de ser una mena de facilitadors per a parlar amb qui sigui necessari 

d’un conflicte que l’alumne tingui. Per exemple, facilitar la trobada entre 

l’alumne i la mestra amb la que té un  conflicte per tal que parlin entre ells. 

8. Fer un seguiment en hores que no són pròpiament de tutoria amb l’objectiu 

que l’alumne vegi que sempre hi ha algú pendent d’ell ja sigui a la fila, al 

pati.  

 

FITXA DE TREBALL INDIVIDUAL 

Nom: 

Curs: 

Data: 

1. Situació a millorar   

2. Quantes coses puc fer per millorar? 

3. Quina em proposo de fer? 

Avaluar el resultat:  Bé/Regular /m lament. 
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ANNEX 3 

 

   PROTOCOL ENTREVISTES FAMÍLIES 

 

Estratègies 

1. Citar a primer a les famílies de risc. 

2. Començar abans de que es donin problemes. 

 

Recollida d’informació 

3. Pautes d’observació  

4. Recollir informació familiar 

 

Metodologia 

5. Reforçar els aspectes positius dels alumnes. 

6. Conèixer les relacions dels pares amb els fills. 

7. Reforçar la funció materna i paterna. 

8. Establir pautes de treball conjunts. 

9. Fer un seguiment dels acords. 

10. Realitzar les entrevistes sense els nens. 

 

Aspectes organitzatius 

11. Facilitar les entrevistes a nivell organitzatiu (horaris..) 

12. Tenir en compte els espais, afavorint la intimitat. 

13. Donar continuïtat de proximitat amb les famílies a Primària. 

 

Temes 

Característiques de la família: integrants, problemàtica, si la coneixem.. 

Quina idea tenen del seu fill/a. 

Què fan el cap de setmana amb ell/ella. 

Si els ajuden a fer els deures, com els poden ajudar... 

Com viuen l’escola. 

Experiències pròpies de les famílies quan van anar a l’escola. 
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ANNEX 4 

 

HÀBITS I NORMES PER INICIAR EL CURS 

Temes a tenir en compte al començament del curs: 

TUTORIA:    

Dins de l’horari de l’aula reservar una sessió setmanal per a treballar la tutoria. 

CÀRRECS:  

Temes meteorològics: 

 Educació infantil i cicle inicial tot 

 Cicle mitjà i superior: la temperatura 

Material d’aula: recollir i repartir. 

Delegat de classe a partir de primer de primària. 

Encarregat/da del material de reciclatge. 

Llibres 

Pissarra 

Encàrrecs 

Ordenar la classe 

Joguines 

Periodicitat dels càrrecs: 

 Fins a tercer de primària setmanals. 

 A partir de quart de primària mensual. 

 

NORMES I HÀBITS Dins de l’aula 

Entrar de forma ordenada. 

Parlar amb el to de veu adequat. 

Seure correctament. 

Acabar els treballs començats. 
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Presentar els treballs nets. 

Saber escoltar als companys. 

Saber disculpar-se. 

Quan es vagi al lavabo sempre d’un en un: serà flexible el mes de juny, 

doncs fa molta calor. 

A partir de tercer no es podrà anar al lavabo després de pujar del pati. 

 

Graella de Normes de convivència a l’aula i a l’escola: 

 Respectar als mestres. 

 No es pot pegar a l’altre. 

 No es pot insultar a l’altre. 

 No fer a l’altre el que no vols que et facin. 

 Respectar el silenci i el treball de classe 

 Demanar permís per sortir de la classe. 

 Respectar el material de la classe. 

 No menjar xiclets ni llaminadures a l’escola. 

 Portar el material necessari. 

 Puntualitat a l’entrar a la classe. 

 Puntualitat a la fila. 

 No  entrar a les altres classes. 
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GRAELLA D’AULA   Annex 5 

NORMES DE CONVIVÈNCIA                      CLASSE:                                                                                                        

Curs  

Setmana del  
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ANNEX 6 

NORMES GENERALS EN LA DINÀMICA DIÀRIA A L’ESCOLA O AULA 

 

1. ALUMNES QUE VAN AL LAVABO, SEMPRE D’UN EN UN: 

  

 A pàrvuls, van quan ho necessiten. 

 A cicle inicial, a criteri del mestre o mestra. 

 A cicle mitjà i superior en els canvis de classe. 

 

2. CANVIS D’AULA I/O CLASSE 

 

Els especialistes van a buscar als alumnes a les aules i els tornen, mai baixen sols. 

 

ES IMPORTANT L’ENTREGA DELS ALUMNES A ALTRES MESTRES : 

Cada persona que estigui amb un grup classe tutor/a i/o especialista quan acaba 

la classe els alumnes recullen el material i preparen el material de la següent 

classe.  

La persona que entra a la classe s’espera a que els alumnes estiguin asseguts en 

el seu lloc.  

ELS ALUMNES HAN D’ESTAR INFORMATS DE LES ACTIVITATS QUE HAN D’ANAR 

REALITZANT I QUI ESTARÀ AMB ELLS. 

SI ELS CANVIS SUPOSEN MOURE’S PER L’ESCOLA ES FARÀ AMB EL MÀXIM DE 

SILENCI POSSIBLE, AMB LA PERSONA RESPONSABLE. 

 

3. BAIXADES I PUJADES: ENTRAR, SORTIR, PATI 

 Es tocarà el timbre a les 10,25 per anar recollint i ser puntuals al 

baixar al pati. 

 Es recull la classe. Els alumnes esperen al passadís que tothom surti 

de l’aula. 

 La persona responsable del grup baixarà amb els alumnes i 

s’esperarà fins que estiguin els mestres que els toca vigilar. 

 La persona responsable del grup baixarà amb els alumnes a les 13h i 

a les 16,30h. 
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Els mestres que creguin que algun alumne ha de quedar-se sense pati se’n farà 

càrrec d’ell o ella una vegada ha deixat a la resta de la classe al pati. 

 

MAI DEIXAR ALS ALUMNES ANAR BAIXANT SOLS I SOLES. 

 

4. FILES I ACOMPANYANTS: 

Cada curs Cap d’Estudis i coordinació elaboren el llistat de tutors/es i 

l’acompanyant de cada curs que recau en els especialistes i persones de reforç. 

L’especialista d’Educació Física recull el material de joc del pati, amb l’ajut dels 

alumnes responsables. 

 

5. AL PATI: 

 Qui faci pati ha de ser molt puntual. 

 Les tres persones que fan el pati es repartiran les zones a vigilar: 

pista de futbol, porxo, zona no cimentada. 

 Per recollir: al primer timbre 10,55 tots els mestres estaran en el 

pati. ajudaran a que els seus alumnes recollin el material. Els especialistes 

faran el mateix amb els grups que ajuden a pujar a classe. Quan soni el 

segon timbre posar-se a la fila. 

 Per pujar serà sempre el tutor/a que pujarà amb el grup i entregarà 

el grup a l’especialista si és el cas. 

 Cada grup classe tindrà assignat un mestre especialista per pujar 

amb el tutor/a. 

 

5.1. ÚS DELS ESPAIS DEL PATI 

5è i 6è: pista futbol 

3r i 4rt: porxo 

1r i 2n: Muntanyeta 
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ELS CONFLICTES QUE ENS DONGUIN AL PATI ES RESOLEN A LA CLASSE. 

S’INTENTARÀ PUJAR EN ORDRE I UN CURS DARRERA DE L’ALTRE,  A SER POSSIBLE 

PER ORDRE DE CURSOS. 

ES PUJARÀ A LA CLASSE QUAN ESTIGUIN TOTS ELS ALUMNES A LA FILA. 

 

5.2. PATI EN DIES DE PLUJA 

Els grups es quedaran a la classe, excepte els que poden baixar al porxo,, amb el 

tutor/a o l'especialista amb qui estaven treballant. Les persones de suport faran el 

pati ajudant als tutors/es. 

 

5.3. DISTRIBUCIÓ DEL PORXO: 

Dilluns:  Comunitat Mitjans 

Dimarts: Comunitat Grans 

Dimecres: Comunitat Mitjans 

Dijous: Comunitat Grans 

Divendres: Comunitat Mitjans 

SUPORTS: Cada tutor/a es fa càrrec del seu grup a l’aula o al porxo. Els 

especialistes recolzaran els tutors/es: 

 

5.4. INCIDÈNCIES PATI 

 

S’estableix una vigilància de pati de tres persones per dia. Es farà especial atenció 

a aquells alumnes que tenen costum de molestar als altres i/o d’encetar 

conflictes. 

 

Tot aquell incident que passi al pati és de 79nmediata79 79nmediata: 

 

 Si hi ha un nen o nena que està agredint a algú, se’l separa i una de 

les tres persones de vigilància se’n fa càrrec i se l’emporta al despatx 

fins que acabi el torn de pati. 
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 La persona que se’n fa càrrec del nen, tal com ho tenim establert, 

escriurà un full d’incidències amb l’alumne i li farà signar. Després 

deixarà una còpia al despatx i donarà una altra al tutor/a. 

 

 

5.6. ALUMNES NOUVINGUTS 

 

Tenir molta cura d’ells, sobre tot els primers dies. Procurar que se’n faci càrrec 

algun company o companya de la seva classe i/o els mestres fer el seguiment. 

 

6. INCIDÈNCIES AL MENJADOR 

 

Es realitzarà una coordinació amb els monitors/es de menjador per tal 

d’informar-los de les alumnes els quals se’ls ha omplert un full d’incidències. 

 

Durant l’estona del menjador es seguirà un protocol similar al del centre en cas de 

conflictes. 

 

 Si hi ha un nen o nena que està agredint a algú, se’l separarà i se l’impedirà 

de seguir jugant, segons el moment es decidirà on es poden estar. 

 

 La coordinadora dels monitors/es omplirà un full d’incidències i s’avisarà a 

la persona responsable del menjador i/o a la direcció 

 

 Es seguirà el mateix protocol que al centre en qualsevol incidència 

relacionada amb les tres normes de respecte a les persones. 

 

 Respectar als mestres; verbal i/o física. 

 Respectar als companys i companyes: verbal i/o física. 

 Respectar el material del centre. 

 

 

 Quan hagi hagut algun problema a l’aula o a l’hora del menjador, els 

tutors/es o els monitors/es es passaran la informació a l’entrega dels nens 

i nenes. 
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ANNEX  7 

REUNIONS DELEGATS I DELEGADES 

La direcció serà la responsable de la reunió. 

 

Es farà una reunió setmanal: els divendres a partir de les 15,30h. 

 

Els delegats i delegades baixen amb la carpeta amb els full de les normes 

setmanals i els fulls de convivència que no s’hagin baixat a direcció abans. 

Es convenient que abans de baixar s’hagi fet la tutoria i els delegats o delegades 

poden informar del que s’ha parlat. 

La direcció només es farà càrrec de l’amonestació dels alumnes que tinguin creu 

en les quatre primeres faltes, si abans no s’ha fet per part del tutor o tutora, les 

quals queden argumentades amb el full d’incidència. En cas de no existir 

l’esmentat full es comunicarà al tutor o tutora. 

Serà el tutor o tutora la persona responsable de fer que l’alumne compleixi 

l’amonestació.  

Des de la reunió de delegats/des  només es farà un seguiment de la resta de 

faltes, l’amonestació de les quals es deixarà a càrrec de la tutoria. 

És important que des de la tutoria es treballi tot allò que va succeint amb els 

alumnes, i recórrer a la direcció en aquells casos de faltes greus. 
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ELECCIÓ DELEGAT/ADA 

 

QUALITATS 

Mostrar SINCERITAT  en totes les situacions en les que participa.  

Pensar abans de parlar: REFLEXIU. 

Solucionar els problemes: POSITIU I OPTIMISTA. 

Ajudar als demés: SOLIDÀRI. 

Donar bon exemple: TREBALLADOR. 

Escoltar a tothom: DEMÒCRATA. 

Ajudar a complir les normes i els acords: RESPONSABLE. 

 

TASQUES 

Portaveu de la classe a les reunions escolars. 

Animar al grup a participar a les activitats proposades: converses, festes, esport… 

Tenir en compte les opinions de tothom. 

Informar als companys/es sobre la reunions que ha assistit. 

Recordar les normes i els acords. 

Fer complir les normes i els acords. 

Persuadir, induir i convèncer. 

Suggerir, mostrar, proposar i apuntar idees.  
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ANNEX  8 

HÀBITS ORGANITZATIUS I ASPECTES FORMALS D´ESCRIPTURA 

Primària 

 

1. Fulls, llibretes 

Es demanen tres llibretes ( llengua Catalana, Matemàtiques, Medi) :  

C.Inicial: Dos de fulls blancs i una de quadres. 

C.Mitjà: Dos de pauta i una de quadres. 

C.Superior: Tres de quadres. 

 

Data a la dreta i nom a l´esquerra. 

Marge a l´esquerra del full. 

Deixar espais entre exercicis. 

Començar temes diferents en fulls nous. 

 

2. Bolígraf, Llapis i regle 

Pas del llapis al bolígraf a tercer. El tutor/a va fent el canvi de manera progressiva. 

Bolígraf vermell per subratllar els títols. 

Llapis sempre que es fa algun exercici, i per respondre. 

Regle per subratllar i fer els marges. Es comença a utilitzar des de 1r. De manera 

opcional, es pot subratllar cada matèria amb un color diferent. 

Retoladors fluorescents per subratllar des de primer. 

 

3. Carpetes, arxivadors, Agenda 

A tota la primària es fan servir carpetes amb goma i safates, per guardar les 

feines per acabar o acabades, abans d´arxivar. 

A l´aula, cada nen/a té un arxivador, on anar posant les feines, arxivades per 

dates. A partir de C. Mitjà es pot arxivar per àrees, de manera opcional. 

Tots els nens/es tenen agenda de l´escola. L´ús de la mateixa queda consensuat 

pel cicle de primària, facilitant la comunicació escola-família, i organització de 

l´alumne ( deures, notificacions, sortides...) 
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ANNEX 9 

 

HÀBITS  COMUNITAT PETITS 

 

1. HÀBITS D'ORDRE 

 Entrar de forma ordenada. 

 Parlar amb el to de veu adequat. 

 Anar pels passadissos caminant. 

 Seure correctament. 

 Baixar i pujar les escales correctament. 

 Recollir les joguines. 

 Deixar la cadira ben col·locada. 

 Ordenar els estris de treball quan aquest s'ha acabat. 

 

2. HÀBITS D'AUTONOMIA 

 Posar-se i treure's la jaqueta i la bata. 

 Penjar la roba al seu penjador. 

 Seure al seu lloc. 

 Anar de forma autònoma al WC. 

 Regular paulatinament l'horari d'anar al lavabo. 

 Recordar el seu càrrec. 

 

3. HÀBITS D'HIGIENE 

 Tenir cura de mocar-se. 

 Netejar-se després d'anar a l lavabo. 

 No posar-se coses i dits a la boca. 

 Aprendre a cordar-se les sabates. 

 Tirar els papers a la paperera. 

 Posar-se la mà a la boca al tossir. 

 Utilitzar correctament els gots. 

 Menjar l'entrepà correctament. 

 Tenir cura de la taula després de l'esmorzar. 

 Rentar-se les mans. 

 

4. HÀBITS DE TREBALL 

 Escoltar explicacions curtes. 

 Estar assegut fins que s'acaba la feina. 

 Acabar els treballs començats. 
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 Presentar els treballs nets. 

 Col.locar bé els fulls. 

 

5. HÀBITS DE RELACIÓ. 

 Saludar i dir adéu. 

 Aixecar la mà per demanar el torn de paraula. 

 Saber escoltar els companys. 

 Saber disculpar-se. 

 Respectar i complir les normes del joc. 

 Aprendre a compartir el material d'aula. 

 

CANTARELLES QUE FACILITEN EL FUNCIONAMENT D'AULA 

 

PER SEURE 

A la cadireta.....(P3) 

Cul a la cadira  (P3 i P4) 

Jo en tinc un tamboret (P5) 

 

PER RECOLLIR 

A recollir, a recollir  

Pedra , pedreta. 

 

PER RENTAR MANS 

Sabó, sabonet, (P3) 

 

PER FER FILES 

Un tren petit  (P3) 

Un tren petitó  (P3) 

Per la via passa un tren  (P4, P5) 

 

PER TRIAR 

Un cigró petit  (P3) 

Una plata d'enciam (P4) 

Quatre pedres hi ha al carrer (P4,P5) 

Dalt del cotxe (P4,P5) 

Quinze són quinze (P5) 

L'elefant del parc(P5) 

 



 

 86 

INSTITUT ESCOLA EL TIL·LER                                    NOFC 2017-2018 

PER DEMANAR SILENCI 

Un , dos ,tres, ja no es pot dir res. 

 

PER SALUDAR A L'ENTRAR 

Bon dia ,dia 

 

ACOMIADAMENTS 
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ANNEX 11  

ENTREVISTA  AMB  LA  FAMÍLIA 

 

 

 

 

 

PLANTEJAMENT 

 

 

 

 

 

 

TEMES TRACTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS I ACORDS 

 

Nom de l’alumne/a:        Cicle: 
 

Mestre/a tutor/a:       Nivell:  

Qui sol·licita l’entrevista?  
 
Motiu: entrevista inicial amb la mare per veure seguiment del nen. 
 
Qui hi assisteix?       Data: 
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4.3. MESURES DE PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA 

4.3.1. PROTOCOLS PEL TRACTAMENT DE LA CONVIVÈNCIA  

 

FALTES LLEUS 

 

El alumnes que no compleixin cap de les següents normes se’ls farà fer un treball 

reparador d’aula i/o escola: ordenar la classe, realitzar algun càrrec, ajudar a algun 

alumne/a.....  Aquestes tasques es posaran a la sessió de tutoria i la tutora o tutor 

vetllarà pel seu compliment: 

 

1. Respectar el silenci de la classe 

2. No es podrà sortir de la classe sense permís 

3. Respectar el material de la classe 

4. No menjar llaminadures a l’escola 

5. Portar el material necessari a classe 

6. Puntualitat per entrar a la classe 

 

FALTES GREUS: 

Els alumnes que no compleixin cap de les següents normes: 

 

7. Respectar als mestres; verbal i/o físicament: en aquest cas s’haurà de parlar 

en el moment amb la direcció. 

8. Respectar als companys/es amb les paraules. 

9. Respectar al companys/es físicament. 

 

Cal activar el PROTOCOL : 

 

1. Full de convivència: 

L’ha d’omplir qualsevol persona que s’hi trobi, encara que no sigui la 

tutora, s’omple en el mateix moment o es busca un altre espai per fer-ho 

davant del nen o nena , es parla i se’l fa signar, una vegada fet es passa a 

la tutora. 

La tutora farà el seguiment del cas. 

Quan la incidència ha estat amb mestres no tutors, el seguiment el 

realitzaran conjuntament amb la tutora. 
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Si el cas ha passat a la direcció, caldrà parlar amb el nen o nena i els 

professors implicats per tal de tancar el problema tot donant-li la sortida 

que s’hagi decidit. 

 

2. Tres faltes greus poden ser motiu d’expulsió (fan falta els fulls de convivència) 

 

3. En relació a la falta comesa cap a un mestre/a es valorarà a cada moment el que 

es fa (hi ha casos en que no caldran tres faltes). 

 

Podran rebre algunes de les següents amonestacions: 

 

Quedar-se sense pati els dies pactats. 

Anar a una altra aula a fer classe, les hores i/o dies pactats. 

Fer algun treball pel centre. 

Quedar-se a casa entre un i tres dies, de manera cautelar. 

En casos de reiteració en la conducta aplicar el protocol previst en la normativa 

vigent (pàgina 7 d’aquest document). 

 

 

ITINERARI FULL D’INCIDÈNCIES 

 

MESTRE/A   TUTOR/A  3 FULLS   DIRECCIÓ 

 

En aquells casos en que la direcció intervé directament es passarà el cas a la tutora, 

una vegada escrit el full de convivència, igual que tothom. 
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4.3.2. FULL DE CONVIVÈNCIA (Parlar i pensar abans d’actuar) 

Alumne i curs............................. 

Mestre/a/Monitor/a:................................... 

Data i hora:............................. 

INCIDENT/ OPINIÓ NENS NENES 

Desenvolupament dels fets; lloc, implicats 

OPINIÓ ADULT ACTUACIONS 

Acords que es prenen 
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4.3.3.PROTOCOL PELS ALUMNES QUE NECESSITEN ATENCIÓ 

 

1. Tothom ha de tenir els fulls d’incidències. 

2. Qualsevol persona que es trobi amb algun alumne amb problemes ha 

d’escriure el full i passar-ho avisar a la tutora. 

3. La tutora deixarà la fotocòpia del full o fulls d’incidències a la safata que 

està a sobre la taula del despatx de direcció, sempre que es produeixi. 

4. En cas que es doni algun problema amb un alumne/ a dins l’aula i hi ha 2 

persones, una d’elles se’n fa càrrec de l’alumne/a o bé dins l’aula o fora 

d’ella. 

5. En cas que faci falta fer fora de l’aula a algun alumne: 

 

1. Es busca a la persona de reforç que estigui a l’aula  del mateix 

cicle. 

2. S’avisa a direcció. 

3. Una vegada tens a l’alumne es parla amb ell o ella sobre el 

que ha passat, s’intenta que s’integri de nou a la classe. 

4. Si no està en condicions de tornar a l’aula es treballarà amb el 

material específic que es troba a l’aula d’informàtica i 

s’entrega a la persona següent. 

5. Si la sessió coincideix abans del pati, quan sigui l’hora del pati 

deixar-lo/la amb la tutora. 

 
 

EN CAS DE INCIDÈNCIES AL LLARG DEL DIA: 

La persona responsable del grup i/o alumne i l’equip directiu valoraran si cal 

informar a la família abans de que els vinguin a recollir. 

 

L’ESCOLA HA D’INFORMAR SEMPRE PRIMER A LA FAMILIA LA INCIDÈNCIA  

MAI ESPERAR QUE SIGUI EL SEU FILL O FILLA QUE ELS EXPLIQUI PRIMER 
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UN ALUMNE QUE SISTEMÀTICAMENT DISTORSIONA A LA CLASSE 

 

TUTORIA INDIVIDUALITZADA 

INTERVENCIÓ A L’AULA : les hores de reforç, educació especial i vetlladors dins 

dels horaris d’atenció en aquesta aula en cas de tenir assignades hores. 

ENTREVISTES AMB LA FAMÍLIA: el tutor/a quedarà amb acords amb la família 

per aconseguir canvis en els seu fill/a. 

 

    

EN CAS QUE NO ES PRODUEIXIN CANVIS 

 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA: reunió extraordinària per parlar del cas. 

TREBALL AMB FAMÍLIA: EAP, direcció 

OBSERVACIÓ DE L’EAP: informe o dictamen 

DERIVACIÓ ALS SERVEIS: RELLA, CSMIJ, Ventijol, Centre de psicologia i 

logopèdia B.P. 

S’INFORMA A SERVEIS SOCIALS : en cas que tinguin relació amb Serveis Socials, 

la l’Educadora familiar de l’EAP farà una primera entrevista per tal poder 

reconduir-los al servei. 

 

 

EN CAS QUE TOT I EL TREBALL I INTERVENCIONS ANTERIORS NO HI HAGI 

CANVIS 

 

La Comissió de la Diversitat amb l’EAP estudiaran el cas. 
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4.3.4.APLICACIÓ I GRADUACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES I DE LES 

SANCIONS 

 

Extracte dels articles 35 i 36 de la Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’Educació de 

Catalunya, i dels articles 23 i 24 de la Llei 102/2010, de 3 d’agost, 

d’autonomia dels centres educatius. 

 

COMPETÈNCIA SANCIONADORA 

 

Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de 

correcció pel centre: 

 

 Si tenen lloc dins del recinte escolar en horari lectiu. 

 Durant la realització d’activitats complementàries (sortides). 

 Durant la realització d’activitats extraescolars. 

 Durant la prestació de serveis escolars, de menjador, servei d’acollida ( 

matinal, migdia o tarda ) o d’altres organitzats pel centre. 

 Els actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte 

escolar, estiguin motivats per la vida escolar o estiguin directament 

relacionats i afectin a  altres membres de la comunitat educativa. 

 

CRITERIS PER L’APLICACIÓ DE MESURES CORRECTORES I SANCIONS. 

 

A l’hora d’aplicar les sancions que corregeixin les faltes, tindrem en compte els 

criteris següents: 

 

 No pot privar els alumnes de l’exercici del dret a l’educació. 

 No poden atemptar contra la integritat física o dignitat personal 

 dels alumnes. 

 Les circumstàncies personals, familiars i socials. 

 El nivell escolar de l’alumnat afectat. 

 La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la 

 motiva. 

 La contribució de la sanció en la millora del procés educatiu de 

 l’alumnat afectat i de la resta de l’alumnat. 

 La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

 La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se 

 sanciona. 
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CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE 

 

 Es consideren conductes lleus contràries a la convivència l'incompliment de 

qualsevol de les normes de convivència del Centre, anteriorment descrites 

en la pàgina 4 d'aquest document. 

 

ACTUACIONS A SEGUIR DAVANT D’UNA FALTA LLEU O CONDUCTA CONTRÀRIA 

A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA 

 

 Amonestació oral. 

 Privació del temps d’esbarjo fent alguna tasca ( l’alumne/a no pot 

romandre sol/a a l’aula) 

 Compareixença davant del cap d’estudis o director del centre. 

 En el cas que un alumne mantingui reiteradament una actitud   

contrària a la bona convivència del centre, la família rebrà un comunicat 

del tutor explicant els fets ocorreguts. Aquest full haurà de retornar al 

centre signat per la família. 

 Realització de tasques educadores  en horari no lectiu, i/o 

reparació econòmica dels danys causats al material del centre o a 

d’altres membres de la comunitat educativa. 

 Canvi de grup o classe de l’alumne per un període determinat. 

 Suspensió del dret d’assistència a determinades classes o 

activitats. 

 Aquest mateix criteri regirà també en l’ús dels serveis de 

menjador i  acollida. Si un alumne incompleix de manera sistemàtica les 

normes de convivència d’aquests serveis pot veure’s privat de la 

utilització dels mateixos. 

 

 

APLICACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES 

 

L’aplicació de les mesures correctores detallades correspon a: 

 

 Qualsevol mestre del centre, escoltat l’alumne/a, pot aplicar les tres 

primeres mesures correctores. El tutor ha de tenir coneixement de 

l’amonestació. 

 El tutor, escoltat l’alumne i mestre implicat, pot aplicar la quarta mesura 

correctora. N’ha d’informar a la direcció i a la família. 

 El director del centre o el cap d’estudis, per delegació d’aquest, aplicarà 

les quatre últimes mesures correctores. 
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4.3.5. CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA DEL 

CENTRE 

 

Extracte dels articles 37.1, 37.3 i 38 de la Llei 12/2009 del 10 de juliol, 

d’educació de Catalunya, i de l’article 25 de la Llei 102/2010, de 3 d’agost, 

d’autonomia dels centres educatius. 

 

DEFINICIÓ DE FALTES I CONDUCTES GREUS 

 

Es consideren conductes greus contràries a la convivència del Centre: 

 

 Els actes greus d’indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la 

comunitat educativa. 

 Agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres 

membres de la comunitat educativa. 

 El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències 

del centre, del material d’aquest o dels objectes i les pertinences d’altres 

membres de la comunitat educativa. 

 L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les 

activitats del centre. 

 Actes que atemptin greument contra la intimitat o la integritat personal 

d’altres membres de la comunitat educativa. 

 La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació 

o sostracció de documents i material acadèmic. 

 Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i 

la integritat personal dels membres de la comunitat educativa. 

 La reiteració de faltes lleus durant un mateix curs acadèmic. 

 

Seran considerades especialment greus les faltes o conductes que impliquin 

discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol condició 

personal o social dels afectats. 
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4.3.6.SANCIONS PER LES FALTES I CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER 

LA CONVIVÈNCIA 

 

 Realització de tasques educadores per a l’alumne en horari no lectiu. La 

realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un període 

superior a un mes. 

 Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé 

d’altres membres de la comunitat educativa (la responsabilitat civil 

correspon als pares o representants legals dels alumnes en els temes 

previstos de la legislació vigent). 

 Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars durant un 

període que no podrà ser superior a 3 mesos o al que resti per a la 

finalització del corresponent curs acadèmic si és inferior a 3 mesos. 

 Suspensió del dret d’assistència a determinades classes durant un 

període o al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic, 

si és inferior a 3 mesos. Durant el temps que duri la sanció, l’alumne haurà 

de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. 

 Suspensió del dret d’assistència al centre per un període que no podrà 

ser superior a 3 mesos, sense que això comporti la pèrdua del dret a la 

avaluació continuada i sens perjudici de l’obligació de realitzar determinats 

treballs acadèmics al domicili del alumne. 

 Inhabilitació per cursar estudis al centre pel període que resti per a la fi 

del corresponent curs acadèmic. 

 Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el qual es va 

cometre la falta. En aquest cas, caldrà garantir a l’alumne un lloc escolar en 

un altre centre. 

 

APLICACIÓ DE LES SANCIONS 

 

Correspon a la Direcció del Centre imposar les sancions per a les faltes 

greus en el cas que l’alumne reconegui de manera immediata la comissió 

d’una falta greu i la família accepti la sanció. Aquest reconeixement i 

acceptació per part dels pares ha de constar per escrit. 

En cas contrari, caldrà incoar un expedient en la resolució del qual es 

determinarà la sanció corresponent. 
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4.3.7.TRAMITACIÓ D’UN EXPEDIENT: PROCEDIMENT I PROTOCOL 

 

El director/a és la persona competent per iniciar l’expedient. 

La direcció designarà un docent per a la instrucció de l’expedient que serà 

preferentment el tutor de l’alumne, sempre que les circumstàncies ho 

permetin. 

La incoació de l’expedient s’haurà de notificar a l’alumne, i als seus pares o 

representant legals. 

En iniciar-se el procediment, la direcció del centre pot aplicar, de manera 

excepcional mesures provisionals com ara: 

 

 La suspensió temporal d’assistència al centre per un 

període de 3 fins a 20 dies. 

 La suspensió d’assistència a determinades classes o 

activitats també per un període de 3 a 20 dies lectius (en 

aquest cas l’alumne haurà d’estar al centre en horari lectiu). 

 

En tot cas, la suspensió del dret a l’assistència s’ha de considerar a compte de 

la posterior sanció i s’han de determinar les activitats i mesures educatives 

pertinents. 

 

L’expedient s’ha de fer per escrit haurà de contenir: 

 Els fets imputats i la data en la qual van tenir lloc. 

 La valoració de la responsabilitat de l’alumne amb especificació, si 

s’escau, de les circumstàncies que poden intensificar o disminuir la 

gravetat de l’actuació. 

 La proposta de sanció i si s’escau, la realització d’activitats d’utilitat 

social per al centre. 

 Si s’escau, import de reparació o restitució de danys materials 

produïts per l’actuació que es sanciona. 

 

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

Una vegada completat l’expedient, l’instructor ha de comunicar la proposta de 

resolució provisional a l’alumne/a interessat i també als pares o tutors legals, 

mitjançant vista oral, després de la qual tindran un termini de 5 dies lectius 

per formular-hi al·legacions. 

Per garantir l’efecte educatiu, es procurarà l’acord dels pares o tutors de 

l’alumne però, si no s’obté aquest acord, es faran constar els motius que l’han 

impedit a la resolució de la sanció, 

La direcció del centre informarà al Consell Escolar dels expedients disciplinaris 

que s’hagin instruït i de les sancions. 
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5. FUNCIONAMENT D5. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

5.1. Relacionats amb professorat, alumnes i famílies: 

 

5.1.2.  Professorat:  

 

5.1.2.1.INFORMES 

 

El centre disposa d’un model d’informe unificat per a l’Etapa d’Educació 

Infantil i un altre per l’Etapa de Primària. 

Els informes contemplen tots els apartats avaluables com ara els hàbits,les 

relacions i les àrees. 

La nomenclatura utilitzada és la que dicta la normativa d’avaluació vigent. 

A l’Etapa d’Infantil es donen 2 informes: 1 al mes de gener i l’altre al mes de 

juny. 

A l’Etapa de Primària es donen 3 informes, un per a cada trimestre. 

 

Els alumnes que reben atenció de NEE  i els alumnes que assiteixen a l’Aula 

d’Acollida tindran un informe específic a final de curs complentant l’informe de 

la tutoria. 

 

Els criteris per a l’elaboració dels informes es van revisant curs per curs. 

 

5.1.2.2. Documentació juny 

 

Educació Infantil: 

 

Per l’arxiu de secretaria:  

 

- (P-3) Historial familiar (despatx) 

- (P-3) Entrevista inicial (tutora) 

- Enregistrament de l'escolaritat (despatx) 

- Còpia de l'informe als pares (tutora) 

- Programacions ESPAIS INFANTILS educació infantil 

 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA DESPATX 

Educació Primària: 

 

Per l’arxiu de secretaria:  

- Còpia de l'informe del tercer trimestre (tutors/es) 
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- Graella notes final curs: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è i 6è  (tutors/es abans del 16 

de juny)) 

Fulls acadèmics: 

- 6è expedient acadèmic (despatx) 

- Actes de final de curs de 1r,2n, 3r, 4t,5è i  6è per àrees. (despatx) 

- Expedient acadèmic amb els resultat de les avaluacions per alumnes de 

1r,2n, 3r,4t, 5è, 6è acta d’avaluació del final de cicle. (despatx) 

- 6è fitxa de traspàs a l' ESO (tutora) 

- Informe 6è de traspàs als instituts (tutora) 

 

Les actes i els expedients els han de signar els tutors/es i especialistes. 

Per  l’arxiu de secretaria: 

- Còpia de l’informe dels alumnes d’EE (un al final de curs): 

1 còpia per l’informe a les famílies. 

1 còpia per l’expedient del despatx. 

 

CARPETA CAP D'ESTUDIS 

Tutors/es 

- Resum d'activitats, temes… treballats a la tutoria, treball amb les 

famílies, tallers... 

- Full dades entrevistes amb les famílies 

- Full de resultats de les proves d'ACL i/o Quinzet. 

- Programacions pendents. 

- Resum de les intervencions que s’hagin fet en algun grup al llarg del  

curs. 

- Treball IDENTITATS inici de curs. 

- Projectes, si els teniu en paper. 

- Còpia PIs 

 

Coordinadores: Per la memòria d’escola: 

- Actes dels cicles. Acords del curs. 

Especialistes 

- Còpia de la Memòria d’aula de l’especialitat. 

 

ORGANITZACIÓ 

- Recollir aules. 

- Deixar taules i cadires amb la previsió del nombre d’alumnes del proper 

curs. 

- Revisarem les carpetes aula Groga, Taronja i Blava en un cicle conjunt a 

finals de juny. 

- Tornar al despatx els llapis USB 
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CARPETES "P"  

 

- Fotos del curs 

 Cada curs que es deixin guardades les fotos de l´any a la carpeta  

 corresponent. 

- Fotos per a les famílies amb un USB. 

 

“DOCUMENTACIÓ JUNY”   (està tota la documentació al drive) 

 

- INFORMES alumnes del curs 

 Un model de cada trimestre del curs. 

- PROJECTES d´aula del curs 

Powers, el treball del projecte de l’aula,  robòtica, congrés de 

ciències, treball amb la llar... 

- Recomanacions de  quaderns i/o deures de vacances del curs. 

- Llistat de llibres del curs següent. 

- Llistat material 

- "PROGRAMACIÓ INFORMÀTICA “ Omplir graella amb el que s’ha 

treballar a informàtica  amb el grup classe a la carpeta.  

- "PROGRAMACIÓ MEDI “.Omplir graella del que s’ha treballat a MEDI 

amb el grup classe a la carpeta.   

- IDENTITATS inici de curs. 

 

 

CARPETES "T"  

 

- Netejar d’arxius i carpetes de la  "T"  

- Netejar arxius de cada ordinador d'aula. 

 

SI ES VOL GUARDAR ALGUN TREBALL DE LA “T” PER L’ALTRE CURS OBRIU LA 

CARPETA DEL CURS VINENT O GUARDEU EL MATERIAL A LA VOSTRA CARPETA 

DE LA “P”. 
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5.1.2.3. Guió carpetes aula 

 

Carpeta groga, grup classe (passa amb els nens) 

 

Comunitat de Petits 

 

1. Llistat d'alumnes del curs actual. 

2. Autoritzacions sortides del curs. 

3. Còpia juntes d’avaluació del curs anterior i actual. 

4. Quinzet: proves 1ª i última realitzada del curs actual i anterior. 

5. Proves. 

6. Full de convivència del curs. 

7. Graella informació alumnes del curs passat i l'actual. 

8. Graella control serveis socials: anterior i actual. 

9. Regulació de malalties dels alumnes.  

 

Comunitat Mitjans i Grans 

 

Carpeta groga, grup classe (passa amb els nens) 

 

 

1. Fulls de les entrevistes amb les famílies: curs anterior i actual. La resta a 

l’arxiu del despatx. 

2. Llistat d'alumnes del curs actual. 

3. Autoritzacions sortides del curs actual. 

4. Còpies dels PI: nouvinguts i alumnes NEE. 

5. Còpia juntes d’avaluació del curs anterior i de l'actual. 

6.Quinzet i ACL: graella de resultats de les proves 1ª i última realitzades el 

curs anterior i l'actual. 

7. Full de convivència del curs. 

8. Graella Informació alumnes del curs anterior i actual. 
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9. Regulació de malalties dels alumnes.  

10.Graella control serveis socials: anterior i actual. 

 

Carpeta taronja  (Queda a la classe) 

 

1. Programacions 

2. Sèries del quinzet  

3. Recull de textos, endevinalles, dites,….  Que cal treballar en aquest 

nivell  

4. Horari alumnes i mestres. 

5.Inventari didàctic d’aula: llibres socialitzats, llibres de lectura i jocs 

amb funció educativa. 

6.Llistat de Llibres de text i material del curs. 

 

Documents 

 

1. Pla d’evacuació. 
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5.1.2.4. HORARIS: criteris i confecció 

 

Cursos 

Es prioritzaran aquells grups que tinguin un nombre elevat d’alumnes amb 

NEE, Dictàmens, nombre d’alumnes. 

El reforç es realitzarà dins l’aula, excepte que el tutor/a consideri que s’ha fer 

fora de l’aula, amb les matèries que determini i l’alumne que més ho necessiti. 

En aquest darrer cas s’ha de consultar a la Comissió de la Diversitat. 

Hora dedicació al centre 

D’acord amb tot el Claustre aquesta hora es dedicarà a tutoria amb alumnes i 

feina personal. 

Primers dies de curs 

Durant el mes de setembre les dues primeres setmanes, les hores dels 

especialistes que fan reforç,  enlloc d’estar amb el curs que li toqui durant tot 

el curs, procurarem repartir-los entre tots els grups des d'Infantil i Cicle Inicial 

que farà com especialista durant tot el curs. Es mirarà de compartir hores de 

tutoria per anar treballant conjuntament amb la tutora la dinàmica de classe, 

les normes de centre… 

Les hores d’anglès que coincideixen amb tutor/a la direcció no assistirà a la 

classe al llarg d'aquestes dues setmanes. 

Les tutores/ors entraran a les 8,30 hores el primer dia de curs. A partir del 

migdia es farà horari normal. 

 

Desdoblaments de grups per especialistes 

Hi hauran hores en que coincideixen tutors/es amb especialista, en principi no 

es desdoblen els grups, excepte que siguin els grups més nombrosos. 

Les 5 sessions a casa: 

Tothom tindrà una tarda lliure. 

El professorat de Primària tindrà una o dues sessions de primera part del matí  

L’ especialista d’educació física i Educació Especial d'Infantil i Anglès tindrà la 

tarda lliure el divendres. 

Les persones de pàrvuls amb una tarda lliure, 1,30h, compensaran les 7 hores 

de dedicació al centre entre les 5 d’exclusiva i 30 minuts amb les hores 

d’acollida de matí i tarda. 

 



 

 

INSTITUT ESCOLA EL TIL·LER                                    NOFC 2017-2018 

5.1.2.5. Reforç alumnes 

Les hores de reforç es repartiran les hores en relació a la tipologia dels grups 

d’alumnes. Cada curs variarà en funció del desenvolupament dels grups, i dels 

recursos del centre. 

 

5.1.2.6. Funcionament exclusives 

 

Programació setmanals de les hores d’exclusiva. 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

-Coordinació 

equip i 

coordinadores. 

 

-Claustres. 

 

-Minicicles 

-Coordinació 

equip Directiu. 

 

-Reunions de 

cicle. 

 

-Cicles conjunts. 

 

-Entrevistes amb 

pares i mares. 

 

-Coordinació EAP i 

equip directiu, EE i 

tutors/es. 

 

-Comissió diversitat. 

 

-Comissió social. 

 

 

-Coordinació amb 

especialistes EE. 

 

 

 

-Minicicles 

 

-Coordinació 

responsable de 

l’AA. 

 

 

 

5.1.2.7. Vigilància i esbarjo 

 

 Qui faci pati ha de ser molt puntual. 

 Les tres persones que fan el pati es repartiran les zones a vigilar: pista 

de futbol, porxo, zona no cimentada. 

 Per recollir: al primer timbre 10,55 tots els mestres estaran en el pati. 

ajudaran a que els seus alumnes recollin el material. Els especialistes 

faran el mateix amb els grups que ajuden a pujar a classe. Quan soni el 

segon timbre posar-se a la fila. 

 Per pujar serà sempre el tutor/a que pujarà amb el grup i entregarà el 

grup a l’especialista si és el cas. 

 Cada grup classe tindrà assignat un mestre especialista per pujar amb el 

tutor/a. 
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5.1.2.8. Assitència i absentisme professorat 

 

Ens regirem segons la normativa vigent que es pot trobar en les Normes 

d’Organització de centre de cada curs. 

 

En cas d’absència del professorat la dinàmica establerta al centre és: 

 

Les persones que faltin un dia per malatia i/o permís justificat hauran de 

presentar el full corresponent que es troba a la web del Consorci d’Educació de 

Barcelona: 

 

 Si és per malatia avisaran a la direcció i a la Cap d’Estudis el mateix dia i 

si és possible el dia abans. 

 Sí és per permís justificat s’avisarà uns dies abans. 

 

S’omplirà mensualment l’aplicatiu d’absències del professorat a l’ATRI. 
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5.2. Alumnes i famílies 

 

5.2.1. Absentisme alumnat:  Protocol a seguir a l’escola: 

 

 Graelles diàries:   

 

Creu si no ha vingut en tot el dia. Una rodona a la creu si la falta 

està justificada: paper del metge, explicació raonable de la família.  

Ratlla horitzontal si falta al matí. 

Ratlla vertical si falta a la tarda. 

5 dies arribant tard és 1 dia de falta. 

Els retards es comptabilitzaran a partir de les 9,10h. 

 

 Si la família truca al despatx es deixarà una nota a la guixeta del 

tutor/a. 

 

 El 2n dia que falta a l’escola i no tenim coneixement trucar a la 

família. 

 

 Activar el protocol per aquelles famílies que falten sense justificar. 

Si tenen germans es farà un mateix protocol per a tots. 

 

 A la primera entrevista d’activació de protocol s’ha de prendre 

nota dels acords als que s’arriba amb la família per tal de fer un 

seguiment. 

 

En cas que la família reincideixi amb l’absentisme s’avisa a la 

direcció que enviarà una carta certificada per a parlar amb la 

família. En cas que es continuï igual s’activa el protocol del circuit. 
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5.2.2.Sortides: criteris 

 

 Quan es faci una sortida que comporti contractar un autocar, es posarà 

una data de pagament : una setmana abans serà la data límit per les 

famílies, nosaltres podem tenir flexibilitat en funció de la sortida i el 

contracte de l´autocar. 

 

 Quan es realitzi un altre tipus de sortida, la data termini de pagament 

vindrà indicada en el full informatiu que s´entrega a les famílies ( poden 

ser 2 ó 3 dies abans de la sortida). 

 

 L´autorització és la mateixa per a totes les sortides i es recull a principi 

de curs. Aquest document es fa signar cada any, i les famílies noves ho 

signen quan fan la matrícula i la resta ho signen en la reunió de pares i 

mares de principi de curs. 

 

 A tenir en compte: 

 

 Fer un seguiment  amb les famílies sobre la possible assistència i 

recordar la data límit de inscripció: 

 El dia abans de la sortida , recordar-ho a les famílies quan venen a 

recollir els seus fills/ filles. Recomanar a les famílies dels que no  

participen de la sortida que  no els portin a l'escola. 

 Fer una llista amb els alumnes que no van a la sortida i donar-ne una 

còpia a la coordinadorra de la Comunitat  i una altra a la direcció. 

 Si és fa una sortida de tot el dia s’ha d’avisar a la cuinera i a la 

coordinadora dels monitors de menjador el dia abans. 

 El dia de la sortida venir una mica abans i  que algú es posi a la porta 

amb les llistes dels alumnes per  evitar que  vingui algun nen o nena 

despistat  i que no assisteixi a la sortida.  

 Alumnes que no poden assistir a una sortida, inclosa la de final de 

curs: 
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Motius possibles: 

 

 Per manca  d'actitud i d'aptituds ( no estar preparats, pel perill o falta 

de seguretat, ...) 

 Per absentisme ( + de 50%  durant el darrer mes 

Protocol a seguir: 

 Es planteja el cas en el cicle abans de donar el full a les famílies. 

 Es passa  la informació a coordinació amb els motius justificants per 

tal que arribi a direcció. 

 El tutor s'encarrega de comunicar-ho a la família. 

 Mínim d´alumnes per realitzar una sortida:  

Sortida de tot el cicle: la meitat + 1. 

Sortida d´un curs: la meitat + 1, exceptuant Ed. Infantil. 

Excepcionalment poden ser menys de la meitat, caldrà parlar-ho al cicle 

i/o equip directiu. 

 

 Nombre d´acompanyants per a les sortides: Per regla general aniran els 

tutors i tutores més especialistes i vetlladors. El número 

d’acompanyants serà en funció de número d’alumnes i de la tipoolgia 

del grup. 

 Qui són els/les acompanyants? 

 Especialista que està més hores a la Comunitat que fa la sortida.         

Si algun mestre/a que faci la sortida té vigilància del pati aquell mateix 

dia, avisarà el dia abans a la coordinadora per cobrir la vacant. 

En totes les sortides, l´especialista que l´organitza també acompanya, 

entenent que encara que no estigui assignat/a per Cicle, hi anirà 

igualment.    

 Els alumnes de primària que no van a la sortida, i malgrat tot  

assisteixen a l´escola, es repartiran per la resta de classes de la 

Comunitat, un màxim de dos alumnes per classe. En cas que hi hagi 

més nens/es, es quedaran amb la persona que no tingui tutoria. 
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Aquests alumnes han de tenir treball preparat prèviament pel tutor/a. 

Casos de nens/es  que paguen i no assisteixen: 

 Si és per malaltia i porta un justificant mèdic , se li retorna l'import 

que havia pagat. 

 Si no hi ha justificant es retorna la part que no afecta a la reserva de 

plaça, o d'autocar,.. 

 Es demanarà a les famílies 2 euros per sortides gratuïtes, i 1 euro en cas 

de que els nens portin la targeta de transport. Es baixarà al secretari/a 

els diners de les targetes de bus utilitzades i l'import de l'activitat que 

es recullin de les sortides i els diners sobrants els guardarà la tutora/r, 

per compensar les activitats que són més cares. Al final de curs els 

diners sobrants es revertiran en material per a l'aula. La caixeta ha de 

quedar a 0. 

 

5.2.3. ENTRADES I SORTIDES del centre: 

Educació Infantil: 

matí: de 9 a 12,30h 

tarda: de 15 a 16,30h 

Primària:  

matí: de 8,30 a 13h 

Tarda: de 15 a 16,30h 

ESO 

 Dilluns: 

 matí: 8,15h a 14h 

 tarda: 15h a 17h 

Dimarts 

matí: 8,15h a 14h 

 tarda: 15h a 16,45h 

 Dimecres, dijous i divendres: 

 matí: 8,15h a 14h 
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El servei de guarderia pels alumnes d’Educació Infantil que tinguin germans a Primària 

serà de: 

De 8,30 a 9h 

De 12,30 a 13h 

Aquest servei és gratuït. 

Els alumnes que vinguin més tard d’aquesta hora hauran de dur la corresponent 

justificació signada pels pares. 

Dins l’horari escolar cap alumne podrà sortir del centre sense l’acompanyament 

familiar i cal notificar-ho abans. 

 

Les famílies poden entrar a l’escola per a deixar o recollir els seus fills i filles. Tot el 

professorat recull i entrega els alumnes a les seves famílies. 

 

5.2.4. Malats: medicaments, cures, acompanyament a urgències. 
 
 

 Administració de medicaments als alumnes 

Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat Catalana de 

Pediatria, s'ha inclòs el paracetamol a la farmaciola dels centres educatius de 

Catalunya.  

Per administrar-lo cal tenir l'autorització signada dels pares, mares o tutors 

legals de l'alumne. El centre educatiu ha de demanar en el moment de la 

inscripció de l'alumne al centre l'Autorització per a l'administració de 

paracetamol i seguir les recomanacions d'ús elaborades per la Societat 

Catalana de Pediatria i pels departaments d'Ensenyament i de Salut de la 

Generalitat de Catalunya. 

Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui 

imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals 

aportin un informe mèdic on consti el nom de l'alumne, el nom del 

medicament que ha de prendre i la pauta d'administració. Així mateix, els 

pares, mares o tutors legals han d'aportar una autorització on es demani, al 

director o directora del centre educatiu, l'administració al fill o filla del 

medicament prescrit d'acord amb les pautes que constin en l'informe 

esmentat i se n'autoritzi l'administració als professionals del centre. 

És convenient que el centre mantingui en un únic arxiu les receptes, els 

informes dels metges i els escrits d'autorització. 
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En aquest sentit cal assenyalar que els professionals del centre només poden 

fer accions que no requereixen cap titulació sanitària i que les poden fer els 

familiars o cuidadors, en general, dels fills sempre que hagin rebut 

ensinistrament previ (s'hi inclou l'administració de fàrmacs d'ús habitual en 

pediatria); també poden fer cures senzilles (d’erosions i petites ferides), i 

també la primera atenció a qualsevol incident inesperat. 
 

 Actuacions del personal en situacions d'emergència 

 

En casos lleus: 

 

 Espot curar a l’alumne. 

 Si es creu que cal atenció ambulatória es truca a la família i en cas que 

no hisiguin se l’acompanyarà a l’ambulatori. 

 si es creu que cal atenció hospitalària, fer una radiografia, es trucarà a la 

família i en cas que no es trobi se l’acompanyarà amb un taxi a 

l’Hospital de la Vall d’Hebron. 

Acompanyarà el tutor o tutora o algun membre de l’equip diretiu. 

 

 En casos greus: 

Prop de cada farmaciola i en un lloc visible hi ha d'haver les instruccions 

bàsiques de com actuar davant de qualsevol situació d'emergència; el director 

o directora ha de garantir que tot el personal del centre les conegui. 

Davant d'una situació d'emergència cal fer el següent: 

 

 no deixar sol l'alumne, 

 trucar al 112 (si és possible amb el CIP de l'alumne a mà), i  

 avisar la família de l'alumne. 

 

El director o directora del centre és l'interlocutor amb el Servei d'Emergències 

Mèdiques (SEM) que gestiona la intervenció i atenció psicològica durant la 

situació d'emergència, amb el suport dels professionals del Departament 

d’Ensenyament (EAP i professors d’orientació educativa). 

Finalitzat el període d'emergència, l'EAP i el professional d’orientació educativa 

han de col•laborar amb el director o directora del centre en la normalització de 

la vida escolar. 

En cas que calgui prosseguir alguna intervenció específica amb el personal del 

centre, el director o directora del centre ho ha de sol•licitar al director o 

directora dels serveis directora dels serveis territorials o, a la ciutat de 

Barcelona, al o a la gerent del Consorci d'Educació. 
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 FARMACIOLA 

 

El centre tè una farmaciola per a l'ús i la necessitat de qualsevol persona en el 

depatax de consergeria. La persona responsable de la farmaciola és la conserg, 

que ha de supervisar-ne periòdicament el contingut, reposar-hi el material i 

controlar-ne les dates de caducitat. 

 

5.2.5. Seguretat, higiene i salut. La Generalitat disposa del següent programa 

d’aplicació a les escoles: 

Programa de salut integral SI! 

Amb el Programa de salut integral “SI!” el Departament d'Ensenyament pretén 

aconseguir, mitjançant l'adquisició de coneixements, un canvi d'actituds que 

finalment es tradueixi en l'adopció d'hàbits saludables que perdurin en el 

temps. Per això, el programa i la seva avaluació es desenvolupen al voltant dels 

coneixements, actituds i hàbits; se n'espera una repercussió en paràmetres 

físics de salut, que s'avaluen mitjançant indicadors validats, com ara l'índex de 

massa corporal, el perímetre de la cintura o els plecs del greix subcutani. 

El programa "SI!" desenvolupa metodologies globalitzadores i integra quatre 

components bàsics interrelacionats: l'adquisició d'hàbits d'alimentació 

saludable, el desenvolupament de l'activitat física, el coneixement del cos i la 

gestió emocional com a factor de protecció envers les addiccions amb 

l'objectiu que els centres promoguin hàbits saludable. Així mateix, promou la 

transformació tant metodològica com d'aspectes d'ambient escolar relacionats 

amb els hàbits saludables, l'intercanvi de bones pràctiques amb 

altres centres, i el compromís col·lectiu entre els professors els alumnesi les 

famílies. 

El nostre centre participa en els programes promoguts pel Departament de 

Salut de la Generalitat: campanya de vacunes, control del’equilibri del menús 

del menjador, “Amics i circ” que afavoreix la relació entre els infantsi d’altres 

que es proposen cada curs. 

5.2.6. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació del servei en 

l’exercici. 
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 Els escrits de queixa sobre l'exercici professional d'una persona que 

presta serveis en un centre públic del Departament d'Ensenyament han 

d'adreçar-se al director o directora del centre i han de contenir la 

identificació de la persona o persones que el presenten, el contingut de 

la queixa, la data i la signatura i, sempre que sigui possible, les dades, 

documents o altres elements acreditatius dels fets, actuacions o 

omissions a què es fan referència i sempre a efecte de prova per fer les 

oportunes al·legacions. 

  

Els directors dels centres han de traslladar una còpia de la queixa al 

professor o professora (o treballador afectat) i obtenir informació sobre 

els fets exposats, directament o per mitjà d'altres membres de l'equip 

directiu del centre. 

  

Quan s'ha obtingut la informació i s'ha escoltat la persona interessada, 

el director o directora ha de prendre les decisions que consideri 

pertinents i comunicar per escrit a la persona o persones que han 

presentat la queixa la solució adoptada o, si escau, la desestimació 

motivada. En l'escrit cal fer constar l'òrgan al qual poden recórrer si no 

queden satisfets amb la resolució adoptada. La documentació que s'ha 

generat ha de quedar arxivada a la direcció o a la secretaria del centre. 

  

El procediment detallat de tramitació de les queixes sobre la prestació 

del servei que qüestionen l'exercici professional de personal del centre 

ha d'explicitar-se en les normes d'organització i funcionament del 

centre, d'acord amb la Resolució de 24 de maig de 2004 (FDAADE 1006, 

de maig de 2004). 

  

Quan es produeixin fets susceptibles d'actuacions disciplinàries, d'acord 

amb la normativa vigent, es proposarà la incoació del corresponent 

expedient disciplinari. 

 

5.2.7 SERVEI DE MENJADOR 

El nostre servei de menjador pot atendre a uns 150 alumnes.  La major part 

dels alumnes tenen beca de menjador (3,50 o 6 euros). La persona assignada 

farà les tasques següents: 

 Cobrar a les famílies tots els matins de 8,30h a 9,30h. 

http://educacio.gencat.net/extranet/dogc/resolucio_sgde_24_mai_2004.htm
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 Passar el rebut de les famílies que paguin mensualment. 

 Fer el llistat diari dels alumnes que es queden al menjador. 

 Passar el número d’àpats a la cuinera. 

 

Tenim cuina pròpia gestionada per una empresa externa. El centre se’n fa 

càrrec de la compra dels materials de menaje que els cal. 

Del monitoratge se’n fa càrrec una altra empresa externa. La ràtio d’alumnes 

per monitor sol ser d’entre 10 i 15 alumnes. Es revisa trimestralment en funció 

de la tipologia de l’alumat. 

La direcció es coordina un cop per trimestre amb la responsable dels 

mononitors del menjador. 

Entrega d’alumnes a les 13h i a les 15h: 

Ales 13 h les persones que estiguin amb el grup baixarà l’alumnat a la sortida 

de l’edifici del centre i tindrà cura que els nens i nenes que es queden al 

menjador vagin al lloc acordat i els rep el monitor/a del grup. Si  hi ha algun 

incident a comentar ho farà en aquell moment. 

 A les 15h els monitors/es esperan ala persona reponsable del grup i entrega 

els alumnes del menjador. Si  hi ha algun incident a comentar ho farà en aquell 

moment. 

Convivència: 

La coordinadora del menjador es farà càrrec d’aplicar les normes de conviència 

pactades amb el centre. Per norma general són les mateixes del centre 

adaptades a la dinàmica pròpia del menjador. Ella és la que trucarà a la família 

i informarà de les mesures a aplicar. En cas que no trobi a la família, la direcció 

del centre i/o tutor/ a de l’alumne es farà càrrec de donar la informació. 

Si cal la coordinadora es reunirà amb la família per fer un seguiment de 

l’alumne. 

 

La coordinadora passarà la informació dels alumnes amonestats i/ o avisats  a 

la direcció, que guardarà el full de convivència juntament amb els del centre. 
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Aquells alumnes que de forma reiterada no segueixen les normes poden estar 

expulsats del serveis del menjador, o bé dies concrets o tot el curs es cas de 

reiteració molt continuada. 

 

5.3. ESPAIS 

 

5.3.1. ESPAIS:  Utilització d'espais  

La normativa contempla la següent norma: 

S'entén com a ús social dels centres la realització d'activitats educatives, 

cíviques, culturals, esportives, artístiques o altres de caràcter social per part de 

persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre i no compreses en l'ús propi 

del centre. L'ús social no suposa l'establiment d'obligacions jurídiques 

contractuals. 

Els articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels 

centres educatius, determinen els criteris, procediments i requisits que regulen 

l'ús social dels edificis i instal·lacions dels centres educatius públics. 

Les activitats realitzades en l'ús social dels centres han de tenir la condició 

doble de no ser lucratives ni discriminatòries; han de ser compatibles amb la 

finalitat educativa dels centres, amb les activitats d'ús propi previstes en la 

programació anual i amb les condicions tècniques i estructurals de les seves 

instal·lacions, i s'han de guiar pels principis de convivència, tolerància, 

solidaritat i respecte. 

La tipologia d'aquestes activitats pot ser molt diversa, d'acord amb les 

necessitats i característiques de les persones físiques o jurídiques que les 

organitzin (durada, temàtica, públic, etc.). 

 

Horari 

Les activitats escolars ordinàries, extraescolars i complementàries del centre, 

previstes en la programació general anual, tenen sempre caràcter prioritari i el 

seu desenvolupament no es pot veure alterat per activitats que es facin en el 

marc de l'ús social del centre. 

L'ús social es pot autoritzar en un horari diferent de l'horari escolar, que inclou 

l'horari en què es desenvolupen les activitats lectives, extraescolars i 

complementàries (laborables fora de l'horari escolar, caps de setmana, festius, 

vacances, etc.). En condicions excepcionals es pot fer en l'horari escolar, 

sempre que no impedeixi o dificulti les activitats del centre en la jornada 

escolar. 

 

Ús social de les instal·lacions del centre educatiu 
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La titularitat de la propietat del centre educatiu determina el procediment que 

cal seguir per autoritzar l'ús social del centre. 

Centres educatius públics de propietat de la Generalitat de Catalunya 

Les persones físiques o jurídiques que pretenguin fer un ús social de les 

instal·lacionsdels centres han  de presentar la sol·licitud, de manera 

argumentada, davant el director o directora del centre educatiu. Els ens locals 

tenen preferència a l'hora de sol·licitar l'ús social de les instal·lacions d'un 

centre educatiu. 

Correspon al director o directora del centre, prèvia consulta al consell escolar, 

resoldre motivadament sobre l'ús social de les instal·lacions, ja sigui dins o 

fora de l'horari escolar; també li correspon el dret de revocació de 

l'autorització quan no es respectin les condicions en què va ser atorgada o no 

se n'apreciï l'ús social. 

Les activitats puntuals podran ser autoritzades per resolució del director o 

directora del centre. En el cas d'activitats de caràcter continuat, el director o 

directora del centre pot subscriure convenis amb persones físiques o 

jurídiques sense afany de lucre. En tot cas, cal especificar les condicions en 

què s'autoritza l'ús (accés, vigilància, manteniment, seguretat, neteja, etc.). En 

els convenis cal fer constar explícitament que la signatura no comporta cap 

relació de caràcter laboral de les persones físiques o jurídiques signants amb 

el centre. El model "Conveni per a l'ús social dels centres de propietat demanial 

de la Generalitat de Catalunya" ofereix, als directors dels centres, 

una proposta que poden adaptar en funció de les necessitats i singularitats. 

Els directors dels centres són els encarregats de vetllar per l'ús social de les 

instal·lacions i també poden fixar l'import de la compensació econòmica 

derivada de l'activitat que s'ha de desenvolupar, la qual ha de respondre a la 

finalitat de donar cobertura a tota la despesa generada, tant corrent com de 

reposició de material i de reparació d'instal·lacions i equipaments 

eventualment malmesos, d'acord amb els criteris recollits a les normes 

d'organització i funcionament del centre. 

L'ús dels centres públics per a activitats distintes a les pròpies del 

funcionament escolar i de les que es corresponen amb l'ús social dels centres 

requereix l'aprovació del director o directora del centre, prèvia consulta al 

consell escolar. 

 

Assegurança 

Les persones físiques o jurídiques autoritzades per a l'ús d'edificis, 

instal·lacions o serveis dels centres educatius públics han de contractar, en 

tots els casos, una pòlissa d'assegurances que cobreixi la seva responsabilitat 

civil i la del personal al seu servei, derivada de l'ús i de l'activitat, i pels danys i 

perjudicis que es puguin ocasionar durant l’ús dels espais, per unes sumes 
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assegurades mínimes de 150.000 euros per víctima individual i d'1.200.000 

euros per sinistre, quantitats que el Govern pot actualitzar periòdicament. 

 

Compensació econòmica 

Amb relació a l'exercici de l'autonomia dels centres públics de la Generalitat en 

matèria de gestió econòmica, l'article 103 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 

d'educació, l' article 122 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i 

també els articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels 

centres educatius, preveuen que els centres poden obtenir una compensació 

per les despeses que comportin, al centre, l'ús social de les seves 

instal·lacions o equipaments. 

La direcció dels centres fixa l’import de la compensació econòmica derivada de 

l’activitat que s’ha de desenvolupar, la qual ha de respondre a la finalitat de 

cobrir tota la despesa generada, tant corrent com de reposició de material, i de 

reparació d’instal·lacions i equipaments eventualment malmesos, d’acord amb 

els criteris aprovats pel consell escolar. 

 

En relació al nostre centre la compensació per l’ús de les nostres instal.lacions 

es decidirà en funció de la entitat. 

 

5.3.2. Ús dels patis per part de l’escola: 

L’ús es divideix de la següent manera: 

Cicle Superior: pista futbol 

Cicle Mitjà: porxo 

Cicle Inicial: Muntanyeta 

La dinàmica a l’hora de l’esbarjo: 

 ELS CONFLICTES QUE ENS DONGUIN AL PATI ES RESOLEN A LA CLASSE. 

 S’INTENTARÀ PUJAR EN ORDRE I UN CURS DARRERA DE L’ALTRE,  A SER 

POSSIBLE PER ORDRE DE CURSOS. 

 ES PUJARÀ A LA CLASSE QUAN ESTIGUIN TOTS ELS ALUMNES A LA FILA. 

PATI EN DIES DE PLUJA 

Els grups es quedaran a la classe, excepte els que poden baixar al porxo,, amb 

el tutor/a o l'especialista amb qui estaven treballant. Les persones de suport 

faran el pati ajudant als tutors/es. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL PORXO: 

Dilluns:  Comunitat Mitjans 
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Dimarts: Ccomunitat Grans 

Dimecres: Comunitat Mitjans 

Dijous: Comunitat Grans 

Divendres: Comunitat Mitjans/Comunitat Grans 

SUPORTS: Cada tutor/a es fa càrrec del seu grup a l’aula o al porxo. Els 

especialistes recolzaran els tutors/es: 

 

INCIDÈNCIES PATI 

 

S’estableix una vigilància de pati de tres persones per dia. Es farà especial 

atenció a aquells alumnes que tenen costum de molestar als altres i/o 

d’encetar conflictes. 

 

Tot aquell incident que passi al pati és de 118nmediata118 118nmediata: 

 

 Si hi ha un nen o nena que està agredint a algú, se’l separa i una 

de les tres persones de vigilància se’n fa càrrec i se l’emporta al 

despatx fins que acabi el torn de pati. 

 

 La persona que se’n fa càrrec del nen, tal com ho tenim establert, 

escriurà un full d’incidències amb l’alumne i li farà signar. Després 

deixarà una còpia al despatx i donarà una altra al tutor/a. 
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5.4 Activitats complementàries extraescolars:  Al centre es realitzen les següents activitats: 

 

ACTIVITAT 
GRUP/ 

CICLE 

ENTITAT 

ORGANITZADORA 
RESPONSABLE HORARI CE 

 

ESPAIS 

 

CIBER CASAL BON PASTOR 

 

 

 

P4-P5-PRI 

 

Marta  

 

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU 

 

Empresa...... 

 

 

 

De dilluns a divendres 

16,50 A 18,75 

 

Nadal i Estiu, en funció 

del calendari. 

De dilluns  a divendres 

9,30h a 14,30h 

 

SI 

 

CIBER 

TALLER 

PSICO 

 

 

FUTBOL + BALL 

 

 

PRIMÀRIA  

 

POLIESPORTIU BON PASTOR 

 

AJUNTAMENT DE 

BARCELONA:  Plans de 

Creixement , Convivim 

Esportivament . FEEB Marcel 

 

POLIESPORTIU BON PASTOR 

Albert  

Cristina 

Futbol 

Dilluns i dimecres 

16,75 A 17,75 

 

Ball 

Dimarts i dijous 

16,75 a 17,75 

 

SI 

 

PISTA DE 

FUTBOL 

VESTUARIS 

LAVABOS 

 

REFORÇ ESCOLAR 

 

 

CICLE MITJA I 

CICLE 

SUPERIOR 

 

 

Rromane Siklovne 

Pedro Concerneiro 

De dilluns a divendres 

De 16,30h a 19h 

 

Utilitzaran la pista de 

futbol entre les 16,30 i 

18,30h 

SI  

AULA 

D’ACOLLIDA I 

PISTES 
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ESFORÇAT JUNIOR 

 

 

1r CICLE ESO 

+ alumnes 

nascuts 2004 

AJUNTAMENT DE 

BARCELONA:  Plans de 

Creixement , Convivim 

Espotivament . FEEB Marcel 

 

Serveis Socials Franja Besós 

 

POLIESPORTIU BON PASTOR 

 

Serveis Socials  

Laura Mollón 

Nuria Calabria 

 

Coordinador: Albert Porcar 

Dijous de 18,30h a 

19,30h  

 

Divendres de 18,30 a 

19,30h partits 

 

2017-2018 2 dies: 

dimarts i divendres 

 

 

 

PISTA DE 

FUTBOL  

VESTUARIS 

LAVABO 

BALL MODERN 

HIP-HOP 

Cessió  d’espai 

 

 

 

POLIESPORTIU BON PASTOR 

 

 

POLIESPORTIU BON PASTOR 

Cristina 

 

Dimarts 16,30h a 17,30h 

 

Dijous 17,30h a 19,30h 

 

 

 

PSICO 

 

TEATRE PARE I MARES 

Cessió  d’espai 

 

ESCOLA I 

AMPA 

 

 

AFA El Til·ler- AMPA Bon 

Pastor-ESCOLA-Pa'thom 

(teatre forum) 

 

AMPA-ESCOLA 

 

 

 

Dilluns 

15 a 16,30 

 

 

SI 

 

MENJADOR 

 

BALLS  DE SALÓ 

Cessió  d’espai 

 

OBERT A TOT 

EL BARRI 

 

 

 

BON PAS DE BALL 

 

 

 

 

 

PACO RUIZ/HERMINIA LÓPEZ 

 

 

 

Dimecres 20h a 22h 

Roda de Casino 

Dijous de 20,30h a 

21,30h 

Ball d’animació 

 

 

SI 

 

MENJADOR 

 

ENTRENAMENT FUTBOL  SALA 

 

NO ES FARÀ 

 

 Juvenils i 

Seniors 

 

 

ENTRENAMENT FUTBOL  

 

BETIS FUTBOL SANT ANDREU 

Dilluns 

De 19.30h a 22h 

Dijous 

De 19.30h a 22h 

 

SI 

 

PISTA DE 

FUTBOL I 

LAVABOS 

 

PATI OBERT DISSABTES 

Cessió  d’espai 

 

 

 

OBERT A TOT 

EL BARRI 

 

 

 

DISTRICTE. TEMPS DE BARRI 

 

 

 

DISTRICTE 

 

 

 

 

Dissabtes de 10h a 14h 

 

 

SI 

 

 

PISTES 

LAVABOS 
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ELS TAMBORS DEL BON PASTOR 

Cessió  d’espai 

 

 

ESCOLA BON 

PASTOR 

 

ENTITAT BUM, BON PASTOR 

 

Maria Angels Sánchez, Entitat 

BUM BON PASTOR 

 

Divendres 18,30h a 20h 

 

SI 

 

ZONA D’ARBRES 
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5.4. PERSONAL NO DOCENT 

 

Qüestions relatives al personal d’administració i serveis i als professionals 

d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Ensenyament 

 

5.5.1. FUNCIONS CONSERGERIA 

Correspon al personal subaltern dels centres educatius: 

1. La cura i el control de les instal·lacions, els equipaments, el mobiliari i el 

material del centre i la comunicació a la secretaria de les anomalies que es 

puguin detectar quant al seu estat, ús i funcionament; 

2. L’encesa (posada en funcionament) i el tancament de les instal·lacions 

d’aigua, llum, gas, calefacció i aparells que escaiguin, i la cura del seu correcte 

funcionament, així com la posada en funcionament d’aparells per a la seva 

utilització (fotocopiadores, material audiovisual, etc.); 

3. L’obertura i el tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, 

instal·lacions esportives i altres espais del centre, i la cura i custòdia de les 

claus de les diferents dependències; 

4. El control d’entrada i sortida de persones al centre i la seva recepció i 

atenció, així com la primera atenció telefònica i la derivació de trucades; 

5. La cura i el control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat...). 

6. El trasllat de mobiliari i d’aparells que, pel volum i/o pes, no requereixin la 

intervenció d’un equip especialitzat; 

7. La fotocòpia de documents i el seguiment de les fotocòpies que s’efectuen 

en el centre, i la utilització del fax (enviament i recepció de documents). En el 

cas que s’acabi el tòner de la impressora podrà trucar al proveïdor per fer una 

comanda. Serà també l’encarregada de canviar els tòner i fer una reposició de 

paper. 

8. La realització d’enquadernacions senzilles, transparències, etc., sobre 

material propi de l’activitat del centre; 

9. La col·laboració en el manteniment de l’ordre dels alumnes en les entrades i 

sortides; 

10. La intervenció en els petits accidents dels alumnes, segons el protocol 

d’actuació del centre; 

11. La recollida i distribució dels justificants d’absència dels alumnes i 

col·laboració en el control de la puntualitat i l’absentisme dels alumnes; 

12. La participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: 

lliurament d’impresos, atenció de consultes presencials i derivació, si escau; 

13. la recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...); 

14. la realització d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les 

activitats i el funcionament propis del centre (tràmits al servei de correus...); 
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15. la realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del 

funcionament normal del centre, en absència de les persones especialistes i/o 

encarregades; 

16. L’acompanyament a les aules dels alumnes d’Educació Infantil i qui ho 

requereixi, en casos d’impuntualitat, tant a les entrades com a les sortides. 

17. Les trucades telefòniques a les famílies d’alumnes que estan malalts i els 

han de venir a buscar. Ella mateixa serà qui vagi a buscar a l’alumne a la classe 

i el porti amb la família. 

 

El director del centre pot determinar, segons les necessitats i característiques 

del centre, la realització de funcions i tasques similars o relacionades amb les 

anteriors: 

 

1. Controlar garrafes aigua i gots del despatx, avisar al Cares si s’ha de 

demanar aigua. 

2. Paper informàtica: endreçar, posar paper armari…., avisar al Carles quan 

quedin poques caixes de paper. 

3. Correo, no obrir les dirigides a la dirección de l’escola i dur-les al 

despatx de direcció. 

CLASSIFICAR: Sobres nominals a les guixetes. Biblioteca. AMPA. CASAL 

Sortides: (colònies i/o sortides amb cost es llencen).  Activitats. 

Sindicats… 

4. Llistes d’assistència a final de mes: recollir plena i entregar la nova., 

donar-les a dirección. 

5. Fer fotocòpies d’avisos a les famílies i repartir-les a les aules. 

6. Controlar manteniment, escriure partes, assegurar-se,abans de posar 

Segell al paper operaris, que les feines estan acabades. Anar revisant els 

espais per detectar desperfectes. 

7. Controlar que al pati no hi ha objectes amb els que els nens es puguin 

fer mal. 

10.Farmaciola i cures. 

 

5.5.2.  FUNCIONS ADMINISTRATIVA 
 

Funcions del personal auxiliar d'administració (o administratiu) Correspon al 

personal funcionari del cos auxiliar d'administració (o cos administratiu), 

adscrit als centres educatius:  

 

a)la gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació 

d'alumnes; la gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres 
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d'escolaritat, historials acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, 

certificats, diligències, etc.; 

b) la gestió administrativa i la tramitació dels assumptes del centre. Aquestes 

funcions comporten les tasques següents: Arxiu i classificació de la 

documentació del centre. Despatx de la correspondència (recepció, registre, 

classificació, tramesa, compulsa, franqueig, etc.). 

c)Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes.  

d)Gestió informàtica de dades (domini de l'aplicació informàtica corresponent). 

e)Atenció telefònica i personal sobre els assumptes de la secretaria 

administrativa del centre.  

f)Recepció i comunicació d'avisos, encàrrecs interns i incidències del personal 

(baixes, permisos, etc.).  

g)Comandes de material, comprovació d'albarans, etc., d'acord amb l'encàrrec 

rebut pel director o directora o el secretari o secretària del centre. 

h)Manteniment de l'inventari.  

i)Control de documents comptables simples.  

j)Exposició i distribució de la documentació d'interès general que estigui al seu 

abast (disposicions, comunicats, etc.).  

 

El director o directora del centre pot determinar, segons les necessitats i 

característiques del centre, l'execució de funcions i tasques similars o 

relacionades amb les anteriors. 2.1.2 Jornada i horari de treball del personal. 

 

NORMES ESPECÍFIQUES PER AMBDUES FUNCIONS ANTERIORS 

Les trucades personals es rebran o es faran pel 2n telèfon, no ocupar el 

principal de l’escola. 

En les hores de patis, entrades i sortides no es poden atendre trucades 

personals, aprofitar quan tothom està a clase. 

Quan s’obre la porta de l’interfono veure sempre qui entra i controlar que surti 

i QUE LA PORTA QUEDA TANCADA. 

L’ordinador s’utilitzarà només per tasques d’escola. Per usos personals a les 

estones de descans, esmorçar del matí. 

 

 

5.5. Pla d’emergència: document del centre 

 

El document d’emergència s’actualitza cada any. Es presenta el 

document a totes ler persones que treballen al centre per part del 
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responsable de Riscos Laborals. Es presenta el Pla de Treball i la 

Memòria anulament al Consorci. 

 

El document que es treballa amb tot el personal és el següent:  

 

Mesures Preventives: 

 Llumins i encenedors fora de l’abast de l’alumnat. 

 No guardar materials inflamables. 

 Extintors en bon estat. 

 Tenir les vies escales i sortides sense obstacles. 

En cas d’incendi 

. Trucar Emergències (112) o bombers (Generalitat, 085; BCN ciutat, 080). 

. Anar de pressa però sense córrer. 

. Tancar les portes sense pany. 

. Tancar finestres per evitar corrents d’aire. 

. Apagar el corrent elèctric. 

. Si es veu factible, amb un extintor intentar apagar el foc dirigint-lo a la base 

de les flames. 

.Si la classe és plena de fum, anar a quatre grapes. 

COM EVACUAR EL CENTRE 

. A la senyal de la sirena (3 tocs de deu segons amb intervals de tres segons) o 

avís directe, desallotjar de les classes els grups de més a PROP a més LLUNY de 

l’escala, dirigint-se cap la porta de la SORTIDA més propera. 

. L’evacuació començarà simultàniament a tot l’edifici. Així doncs, els grups 

d’Educació Infantil i personal en els despatxos sortiran directament al pati i es 

dirigiran al Punt de Trobada Interior situat al costat de la porta de ferro que 

dóna els Jardins Fran Juníper Serra. Paral·lelament, iniciaran la sortida les 

classes de la tercera planta, les de la segona i els grups que estiguin a la 

primera, sempre de més A PROP a més LLUNY de l’escala per dirigir-se al Punt 

de Trobada Interior. 
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. És molt important anar amb calma i de pressa, però sense córrer. 

Per tant, l’ordre d’evacuació simultani per plantes i grups serà: 

. Tercera planta classes 4t i 5è escala  principal B 

Biblioteca i classes 6è i ESO secundària C 

. Segona planta Tutoria i classes 1r , 2n escala principal B 

A d’Acollida i classe de 3r secundària C 

. Primera planta Psicomotricitat Sala Mestres i Aula Jocs .escala principal B 

EE, Informàtica, Taller secundària C 

. Planta Baixa aules P3, P4 i P5 (simultàniament) i personal en el despatx surten 

directament al pati per anar al Punt de Trobada Interior. 

 

IMPORTANT 

S’ha de portar una llista de la classe per anotar l’alumnat que està al centre en 

aquell moment. 

L’alumnat només serà recollit per les persones autoritzades (pares, famílies, 

tutors) 

Si a les escales hi hagués tal quantitat de fum que ens impedís la visibilitat, 

romandre a les classes fins rebre ajuda de l’exterior. 

El professorat especialista o de reforç que estigui donant classe anirà a 

reforçar el grup-classe al que estigui adscrit. 

El professorat especialista o de reforç que estigui donant classe començarà a 

fer l’evacuació per la porta més propera fins que s’incorpori al grup el tutor/a 

per fer-se’n càrrec. Després, aniran a reforçar el grup al qual estiguin adscrits. 

El professorat amb tutoria però sense classe, en funció de l’horari i activitat 

establerta, anirà a trobar-se amb el seu grup-classe per continuar l’evacuació 

iniciada pel professor que el tenia al seu càrrec. 
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Per facilitat i reforçar l’evacuació dels grups, i en funció dels recursos docents 

que disposa el centre durant aquest curs, el professorat especialista o de 

reforç se l'adscriurà a un curs concret. 

L’especialista d’EF de Primària serà l’encarregat de transmetre la informació 

que vagin donant els serveis especialitzats de com està la situació i el què s’ha 

de fer. 

Quan es produeixi un simulacre o activació del Pla d’Evacuació, els/les 

vetlladors/es atendran específicament l’alumnat que tinguin al seu càrrec i 

faran l’acompanyament de l’evacuació amb el grup-classe d’aquest alumnat. 

El Punt de Trobada Exterior queda establert a la plaça dels Jardins de Fra 

Juníquer Serra. 

Qui detecti un incendi, una vegada s’ha informat al docent de la classe del 

costat, baixa a donar la notícia a secretaria. Direcció, Cap d’Estudis, Secretari i 

responsable Riscos Laborals (no necessàriament tots) comproven la 

importància del foc i decideixen si es dóna l’alarma i si s'activa el Pla 

d’Evacuació. 

SI S’ACTIVA EL PLA D’EVACUACIÓ 

FUNCIONS 

DIRECCIÓ: Activa el Pla d’Evacuació informant al responsable de Riscos 

laborals, servei de porteria i personal de l'àrea Administrativa per l’aplicació de 

les mesures establertes en aquest protocol. Queda a l’exterior de l’edifici per 

supervisar l’evacuació, rebre notícies del responsable de riscos i també 

informarà als serveis especialitzats d'allò què ha succeït i com està la situació. 

Així mateix, informarà a les famílies de l’alumnat que acudeixin al centre per 

rebre notícies de la situació 

CAP D’ESTUDIS: Truca EMERGÈNCIES (112). Tanca llums, finestres i portes 

(sense pany) de l’Àrea Administrativa quan el personal administratiu no sigui al 

centre. Avisa al personal de cuina i menjador. Després, es dirigeix a la porta D 

de l’edifici d’aules perquè no entri ningú a l’interior. Espera notícies de la 

direcció de com està la situació per informar a la resta del personal que hagi 

realitzat la evacuació. 

El personal administratiu que estigui al centre tanca llums, finestres i la porta 

de secretaria (sense pany) i es reuneix al Punt de Trobada. 
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RESPONSABLE DE RISCOS LABORALS: Veu la possibilitat d'apagar el foc, informa 

a Direcció per l’activació del Pla, comprova de què no quedi ningú a les 

diferents plantes de l’edifici. Revisa el tancament de calderes i el quadre 

general de llums. Es queda a l’exterior de la porta A de l’edifici d’aules perquè 

no entri ningú. Informa de la situació a direcció i serveis especialitzats. 

Servei de consergeria: toca la sirena, tanca la caldera i el quadre general de 

llums, informa a direcció que ho ha fet, informa al professor d’EF si està al 

poliesportiu i va a la porta corresponent segons el servei ordinari, però NO l'ha 

d’obrir fins l’arribada dels serveis especialitzats i ordre de direcció. 

El professorat que estigui amb grups-classe anirà amb l’alumnat al Punt de 

Trobada. 

Si l’especialista d’Educació Física està en el poliesportiu quan s’activi 

d’evacuació, serà informat per personal de consergeria i romandrà amb 

l’alumnat fins rebre noves notícies. 

IMPORTANT 

El servei de bombers accedirà al recinte per la porta del carrer Mollerussa. 

El servei d’ambulàncies hi serà a la porta del carrer Mollerussa. 

El timbre d’alarma de les plantes funciona, però està protegit perquè no el 

toqui qualsevol, per tant, està inactiu i només serà activat en cas d’incendi 

real. 

El professorat docent substitut serà informat pel responsable de riscos laborals 

i faran la funció del professor/a a qui substitueix. 

El responsable de riscos laborals també informarà de les característiques 

d’aquest Pla d’Evacuació i manera d’actuar en cas d’activar-se a l’alumnat de 

pràctiques i cursets, personal de neteja, de cuina, monitors i monitores del 

menjador i del Casal del centre. 

Quan el/la director/a del centre estigués absent (malaltia, gestions 

administratives…..) a l’hora de declarar-se un incendi, la decisió d’activar el Pla 

d’Evacuació serà presa per la persona responsable del centre en aquells 

moments. 
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EVACUACIÓ EDIFICI MENJADOR-CUINA 

Si a l’edifici del Menjador i Cuina es produeix un incendi, el personal laboral 

informarà a la Direcció del centre de la incidència per aplicar les mesures 

establertes en el protocol propi que hi serà entregat pel responsable de Riscos 

Laborals. 

 

5.6. GESTIÓ ACADÈMICA ADMINISTRATIVA (Normativa: normes 

d’organitzció de centre anual) 
 

Aspectes generals 

Les tasques relacionades amb la gestió administrativa en un centre, entre 

d'altres, són la gestió administrativa dels processos de preinscripció i 

matriculació d'alumnes, la gestió administrativa dels documents acadèmics 

(actes d'avaluacions finals, historials acadèmics, expedients acadèmics, títols, 

beques i ajuts, certificats, diligències, etc.) i la gestió administrativa i la 

tramitació dels assumptes propis del centre. 

Aquests procediments requereixen l’ús d’eines corporatives. Entre aquestes, 

l’aplicació 

Esfe@ és l’eina que han d’utilitzar necessàriament tots els centres del 

Departament. És imprescindible per a una bona administració del sistema i 

respon a la voluntat de millorar-ne la gestió. 

El desplegament d’aquesta eina, que substitueix progressivament SAGA, s'ha 

iniciat el curs 2016-2017 a l'educació primària i es completarà en cursos 

posteriors amb la resta d'ensenyaments, d'acord amb un calendari específic. 

 

Processos administratius del centre i gestió d'arxius 

Preinscripció als ensenyaments 

Registre de matrícula d'alumnes 

Registre de l'historial acadèmic dels alumnes 

Elaboració i registre de certificats 

Trasllat d'expedients 

Tramitació de títols 

Llibre d'absències i permisos dels professors 

Llibre d'actes del claustre 

Llibre d'actes del consell escolar 

Inventari 

Llibres de comptabilitat 

Pressupost del centre (actes d'aprovació) 



 

 

INSTITUT ESCOLA EL TIL·LER                                    NOFC 2017-2018 

Justificació anual de despeses 

Registre d'entrada i sortida de correspondència 

 

Els processos administratius de preinscripció i matrícula s'han d'ajustar a la 

resolució anual corresponent a l'ensenyament que es gestiona. En aquest punt 

cal recordar que per tenir dret a la matrícula per continuar al centre, l'alumne 

ha d'haver estat matriculat i qualificat a les actes d'avaluacions finals del curs 

anterior. 

Els processos acadèmics i administratius relacionats amb l'avaluació final s'han 

d'ajustar a la normativa i a les instruccions publicades al Portal de centre. 

 

Gestió d'arxius 

Arxius de gestió: contenen la documentació activa del centre que s'utilitza per 

a les activitats ordinàries. Aquesta documentació s'ha de custodiar durant 5 

anys; 

s'exceptuen els documents que poden generar certificats posteriors (p. ex: 

dades anuals).  

 

Pel que fa a la documentació de gestió econòmica, el període de custòdia és de 

6 anys com a mínim. 

 

Arxius històrics: tots els llibres de registre, les actes i els títols s'han de 

conservar permanentment. Els historials acadèmics també mentre no es lliuren 

al seu titular o s’envien a un altre centre per canvi en scolarització. 

 

Documentació acadèmica 

Expedient acadèmic de l'alumne: 

Dades d'identificació del centre 

Número i data de matrícula 

Resultats d'avaluacions i observacions de la junta d'avaluació 

Decisions de pas de curs i titulació 

Mesures d'adaptació o modificació curricular 

Actes d'avaluació: 

Resultats de tots els alumnes del grup 

Signatura dels professors que corresponguin amb el vistiplau del director o 

directora 

Informe individualitzat 

Informe personal per trasllat 

Historials acadèmics 
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Aplicacions informàtiques de suport 

Els centres dels quals és titular el Departament d'Ensenyament han d'utilitzar 

obligatòriament el programari corporatiu que el Departament posa a la seva 

disposició per dur a terme tasques d’administració i gestió. 

En concret, per a la gestió acadèmica i administrativa, els centres han 

d’utilitzar 

obligatòriament: 

SAGA i/o Esfer@, d’acord amb els calendaris d’implantació i migració de 

dades, en 

el cas dels centres que imparteixen ensenyaments d'educació infantil de segon 

cicle, educació primària, ESO, batxillerat i cicles formatius d'FP o arts 

plàstiques i disseny o qualsevol ensenyament adreçat a persones adultes. 

Altres aplicacions que donen suport a centres i/o ensenyaments: 

GEDAC, que dóna suport a la gestió de la preinscripció i admissió d’alumnes. 

GUAC, que dóna suport a la gestió d'accessos del personal del centre a les 

aplicacions. 

FDC (fitxa de centre), facilita que el centre difongui a la ciutadania informació i 

localització del centre, i documents com el projecte educatiu de centre o la 

carta de compromís estàndard. 

Els programes donen suport a les diferents fases de la gestió acadèmica i 

administrativa: preinscripció, matrícula, avaluacions, elaboració de la 

documentació acadèmica i administrativa, actes d'avaluacions finals, 

expedients i historials acadèmics, informes, certificats. També donen suport al 

registre d'entrades i sortides de documents, etc. 

Per a més informació, consulteu el Portal de Centre. 

 

 

 

Registre d'alumnes RALC 

El Registre d'alumnes, regulat per l'Ordre ENS/293/2015 de 18 de setembre, 

és el registre únic de tots els alumnes matriculats als centres educatius públics 

i privats d'ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen la seva 

activitat a Catalunya. 

 Actualment, però, només hi tenen accés els centres i les unitats de serveis 

territorials i serveis centrals que ho necessiten per a la gestió. 

El Registre assigna a cada alumne un codi identificador únic que l'acompanya 

durant tota la vida acadèmica i que és el que ha d'utilitzar per identificar-se en 

els tràmits 
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Dades del RALC 

Actualment al Registre hi consten les dades identificatives i postals de 

l'alumne, les dades dels seus tutors legals i les dades bàsiques d'escolarització 

de les matrícules. 

Les dades de l'expedient acadèmic, malgrat que són un dels objectius del 

RALC, encara no hi consten. 

Les dades dels alumnes del RALC són úniques i només estan incloses al RALC; 

això implica que siguin compartides per tots els centres on l'alumne cursa 

algun ensenyament i, per tant, qualsevol actualització de les dades de l'alumne 

té efecte en tots aquests centres. 

Les dades personals i les d'escolarització només són accessibles per als 

centres on l'alumne té o hagi tingut una matrícula activa. 

 

Obligatorietat per part de tots els centres 

Actualment és obligatori per a tots els centres el següent: 

a. Tenir registrats tots els alumnes dels ensenyaments:  

educació infantil de 3 a 6 anys 

educació primària 

educació secundària obligatòria 

b. Garantir la qualitat de les dades amb l’actualització puntual deguda: 

dades identificatives, dades postals, dades dels tutors legals, dades 

d'escolarització de les matrícules. 

c. Donar a conèixer l'identificador del RALC als alumnes i les famílies: es 

recomana incorporar aquest identificador de l'alumne a tots els documents 

administratius que el centre genera. El responsable del compliment d'aquestes 

obligacions és el director o directora del centre de titularitat pública i el o la 

titular del centre privat. 

 

Registre de les dades de necessitats específiques de suport educatiu (NESE) al 

RALC 

Els centres educatius que utilitzen Saga o Esfer@ per a la gestió acadèmica i 

administrativa han de mantenir actualitzades les dades de necessitats 

específiques de suport educatiu en aquests entorns, i automàticament 

s'actualitza al RALC. 

Els centres d'educació especial i els centres privats sostinguts o no amb fons 

públics han de mantenir actualitzades les dades de necessitats específiques de 

suport educatiu al RALC. 

 

Relació del RALC amb altres aplicacions 
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El Registre és la base de dades única de les dades identificatives i 

d'escolarització dels alumnes que cursen algun dels ensenyaments actualment 

inclosos al RALC. 

Així, tots els procediments administratius que requereixen d'aquestes dades 

han d’utilitzar les dades del RALC, integrant les aplicacions de gestió que hi 

donen suport amb el RALC, com és el cas de l'aplicació GEDAC (aplicació per a 

la gestió d'escolarització) per a tots els centres públics i privats amb 

ensenyaments concertats i, com és el cas de les aplicacions SAGA i Esfer@ 

(aplicacions per a la gestió administrativa), per als centres públics de titularitat 

del Departament. 

 

 Aspectes clau en el funcionament del RALC 

Els estats dels registres de matrícula poden ser: 

Alta 

Baixa (els motius poden ser diversos: petició directa de l'interessat, finalització 

del curs, error, aplicació del protocol d'absentisme, etc.) 

Baixa. Gestionant documents de trasllat. Estat que genera el RALC de forma 

automàtica quan es registra una nova matrícula per al mateix alumne, 

ensenyament i nivell en un altre centre i no es tracta d'escolarització 

compartida. 

Baixa manual. Gestionant documentació. Estat disponible només per als 

centres públics que utilitzen SAGA o ESFER@. 

Els estats dels alumnes són: 

Actiu, quan té alguna matrícula en estat d'"alta", de "baixa" o "baixa. 

Gestionant 

documents de trasllat". 

Inactiu, quan l'alumne ha passat a l'històric del RALC. 

Baixa (només per defunció). 

El RALC valida que tots els registres que es fan siguin coherents amb la 

normativa vigent. En concret, el RALC, mitjançant la integració amb altres 

sistemes del Departament, valida: l'autorització del centre, l'ensenyament i 

nivell i, si escau, el règim, el torn i la modalitat en què es cursa (integració amb 

OFEEDU), la disponibilitat de places vacants (integració amb la GEDAC), 

la compatibilitat de l'ensenyament en el cas de més d'un registre de matrícula i 

l'edat de l'alumne, segons l'ensenyament. 

Els centres públics de titularitat del Departament introdueixen i actualitzen les 

dades a través de SAGA o d’Esfer@. Tant els registres d’alumnes nous com 

qualsevol matrícula nova o qualsevol actualització de les dades feta des de 

SAGA o des d’Esfer@ provoquen una actualització automàtica a les dades del 

RALC. 

Els centres accedeixen directament al RALC per: 
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fer consultes I fer llistes, extraccions i certificats. 

Els centres públics de titularitat diferent de la del Departament d'Ensenyament 

i que tenen SAGA o Esfer@ com a programa de gestió de centre, introdueixen i 

actualitzen les dades a través de SAGA o d’Esfer@. Tant els registres de nous 

alumnes, com qualsevol nova matrícula o qualsevol actualització de les dades 

realitzades des de SAGA o des d’Esfer@ provoquen una actualització 

automàtica a les dades del RALC. 

 

Beques i ajuts 

El Departament d'Ensenyament ofereix la informació de les modalitats de 

beques i ajuts a l'estudi al web del Departament d'Ensenyament (Inici > Serveis 

> Beques), on els alumnes disposen d'una consulta per obtenir informació 

sobre l'estat de tramitació del seu expedient. 

Els centres educatius han de vetllar perquè la informació sobre les 

convocatòries de beques i ajuts a l'estudi destinades als alumnes els arribi amb 

prou antelació per poder presentar la sol·licitud en el termini establert a la 

convocatòria. 

Les secretaries dels centres educatius han de comprovar que els alumnes han 

destinat la beca o ajut a la finalitat per la qual se’ls ha estat concedit. En 

aquest sentit, han de comunicar als Serveis territorials corresponents o, a la 

ciutat de Barcelona, al Consorci d’Educació, la llista d’alumnes que no 

compleix els requisits o no es troba en les situacions establertes per la 

convocatòria corresponent, per tal que aquests puguininiciar, si escau, la 

revocació i el corresponent reintegrament de l’ajut. 

A més, s’entén que no han destinat la beca a la finalitat prevista quan concorri 

alguna o algunes de les situacions següents: 

Deixar el centre abans de finalitzar el curs. 

No haver assistit a un 80 por cent o més de las hores lectives, excepte que 

existeixi dispensa d’escolarització. 

No haver superat el 50 per cent de las assignatures, crèdits u hores 

matriculades en convocatòria ordinària ni extraordinària. 

No haver superat el curs complert en el cas del curs d’accés o del curs de 

preparació per a l’accés a la formació professional o, en el seu cas, dels estudis 

cursats a les escoles oficials d’idiomes. 
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5.7. GESTIÓ ECONÒMICA (Normativa: normes d’organització de centre 

anual) 

 

Aspectes generals 

Un centre educatiu és un ens públic i, com a tal, s'ha de gestionar d'acord amb 

els principis de transparència, fiabilitat i control social. 

La transparència i la fiabilitat es poden assegurar amb l'ús d'eines com el 

pressupost i la comptabilitat. El control social s'estableix en el consell escolar 

del centre, òrgan col·legiat de participació en el govern del centre, el qual s’ha 

de consultar de manera preceptiva i que manifesta el suport per majoria simple 

al pressupost que presenta i aprova el director o directora. 

El pressupost s'ha d'entendre com a eina de referència que facilita la 

planificació, la previsió i el seguiment d'ingressos i despeses. En cap cas no 

s'ha de considerar un pur formulisme de la gestió econòmica. La comptabilitat 

no només ha de ser allò que exigeix la normativa, sinó una eina de control i 

ajuda al seguiment pressupostari. La competència i la responsabilitat de la 

gestió econòmica corresponen a la direcció del centre. 

La direcció d'un centre educatiu ha de gestionar tots els ingressos que rep, els 

assignats pel Departament d'Ensenyament, els que provenen de l’aplicació de 

preus públics, els que provenen d'altres administracions, les aportacions 

voluntàries de les famílies i, fins i tot, dels que derivin de la mateixa activitat 

del centre. 

També ha de gestionar els ingressos per compensacions econòmiques 

derivades d’activitats per l'ús social de les instal·lacions, equipament i material 

propietat del Departament d’Ensenyament. 

En el marc de convenis de col·laboració signats entre el Departament 

d’Ensenyament i empreses o entitats que incloguin diverses contraprestacions 

mútues, els centres poden posar a disposició els seus espais i percebre la 

compensació prevista en el conveni. 

Aquests recursos s'han d'incorporar a la gestió del centre ja que esdevenen 

recursos públics, independentment d'on provinguin, i han de tenir un 

tractament comptable. 

 

Marc normatiu 

Tots els centres educatius públics del Departament d'Ensenyament han 

d'ajustar la seva gestió econòmica al que disposa la Llei 12/2009, del 10 de 

juliol, d'educació; el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres 

educatius; l'Ordre de 16 de gener de 1990, i la Instrucció 1/2014, de la 

secretària general, relativa a la gestióneconòmica dels centres educatius 

públics del Departament d'Ensenyament. 
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La gestió econòmica del servei de menjador es regeix, a més, pel que estableix 

el Decret 160/1996, de 14 de maig. 

La gestió econòmica del centre educatiu i del menjador, si s’escau, també s’ha 

d’ajustar a les instruccions i recomanacions que s’estableixin a partir de la 

implantació de l’aplicació Esfer@, eina corporativa d’utilització obligatòria, en 

el manual de gestió econòmica i altres documents interns i guies que el 

Departament d’Ensenyamentn elabori. 

 

Pressupost 

És el document que recull la previsió dels ingressos i la capacitat màxima de 

despeses que es poden fer durant un exercici econòmic. És únic, inclou els 

conceptes pressupostaris i la seva vigència coincideix amb l'any natural. 

El cicle pressupostari engloba l'elaboració i aprovació del pressupost, les 

modificacions necessàries durant l'exercici pressupostari, l'execució que es 

reflecteix en la comptabilitat del centre i la liquidació i avaluació. 

Les qüestions de procediment bàsiques que els directors i els equips directius 

han d'analitzar en el seu centre són les següents: 

L'aprovació del pressupost que s'ha de fer abans del 31 de gener. 

La liquidació comptable de l'exercici pressupostari que s'ha de fer abans del 31 

de març. 

El nombre de comptes bancaris que utilitza el centre en la gestió econòmica i 

les seves característiques. 

Els contractes subscrits pel centre i els drets i obligacions generats. 

Els circuits administratius de recepció de les comunicacions d'ingressos i 

despeses, deixant constància, el director o directora, d'assabentat en totes les 

comunicacions d'ingressos i d'autorització de la despesa i d'ordenació del 

pagament en totes les factures i documents de despeses. 

Les característiques dels procediments de pagament a proveïdors i la 

constància documental d'haver-los efectuat. 

El sistema de comptabilitat que utilitza el centre i el procediment de conciliació 

relacionat amb els comptes bancaris i els diners en efectiu del centre. 

Els criteris de definició del pressupost i la documentació de suport, les 

modificacions al llarg de l'any i la liquidació i la vinculació amb la comptabilitat 

del centre per tal de fer-ne el seguiment al llarg de l'any. 

Els centres dels quals és titular el Departament d'Ensenyament han d'utilitzar 

necessàriament el programari Esfer@ o, en el cas de les llars d'infants el GEL, 

per elaborar, gestionar i, posteriorment, liquidar el pressupost. 

La descripció dels conceptes pressupostaris es detalla en el Portal de centre. 
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Elaboració del pressupost 

El director o directora elabora el pressupost a l'inici de l'exercici pressupostari i 

l'aprova, si escau, prèvia consulta preceptiva al consell escolar, abans del 31 de 

gener. 

El pressupost del centre és únic i està compost per un estat d'ingressos i un de 

despeses. 

El pressupost d'ingressos ha d'incloure: 

 el romanent del pressupost anterior 

 les aportacions que es preveu que faci el Departament 

 els ingressos provinents d’altres administracions 

 els ingressos afectats per una finalitat determinada 

 les aportacions per a material escolar 

 les aportacions per a sortides 

 les indemnitzacions d'assegurances 

 els ingressos provinents de la venda de productes, béns o serveis que 

provinguin de l’activitat del centre 

 els ingressos per compensacions econòmiques derivades d’activitats per 

l'ús social 

 els ingressos per compensacions econòmiques recollides en convenis 

signats pel Departament d’Ensenyament 

 els ingressos provinents de donacions, herències o llegats. 

 

Si el centre fa la gestió econòmica del menjador escolar cal que ho faci amb el 

programa Esfer@. El centre educatiu ha de crear el pressupost de menjador i 

utilitzar un compte corrent específic per als ingressos i les despeses, diferent 

dels que utilitza  per a la gestió del centre. 

 

El pressupost de despeses ha d'incloure totes les despeses del centre, i s'ha 

d'elaborar d'acord amb la previsió d'ingressos i una vegada analitzat i avaluat 

el pressupost de despeses de l'any anterior. El pressupost ha de contenir el 

següent: 

 les autoritzacions pluriennals aprovades 

 les despeses fixes (electricitat, aigua, telèfon, calefacció, neteja, etc.) 

 les despeses per al funcionament ordinari del centre (reparació i 

manteniment d'edificis, d'instal·lacions i equipaments) 

 Queden exclosos de la gestió econòmica del centre, els serveis de 

manteniment, de vigilància i de conservació del centre que corresponen 

a l'ajuntament, en el cas dels centres de primària, o a infraestructures 

de la Generalitat. 
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Execució del pressupost 

Durant l'exercici, el pressupost s'ha d'adaptar a les actuacions del centre, fet 

que, en alguns casos, implica la necessitat de fer-hi modificacions; aquestes, 

però, sempre han de garantir l'equilibri pressupostari i la coherència amb la 

previsió d'ingressos i despeses de l'exercici. 

És necessari també que s'incorpori a la gestió econòmica ordinària la 

realització de conciliacions bancàries, arquejos de les caixes d'efectiu, revisió 

dels comptes dels proveïdors i dels aportadors, i qualsevol altra actuació amb 

la finalitat de garantir la màxima correcció en els registres comptables. 

Els principis que regeixen l'execució del pressupost del centre i també les 

normes per a la gestió de la tresoreria, per a la comptabilització de les 

operacions i per a l'arxiu de la documentació associada, es desenvolupen a la 

Instrucció 1/2014, de la secretària general, relativa a la gestió econòmica dels 

centres educatius públics del Departament d'Ensenyament. 

 

Liquidació del pressupost 

El director o directora ha de preparar la liquidació pressupostària i la proposta 

d'eventuals romanents del pressupost de l'exercici següent i les ha de 

presentar alconsell escolar perquè les valori. 

Els documents de la liquidació del pressupost que cal presentar al 

Departament d'Ensenyament, abans del 31 de març, són els següents: 

 

 compte general de rendes públiques 

 compte general de despeses 

 compte general d'operacions extrapressupostàries 

 compte general de tresoreria, excés de fons 

 liquidació del pressupost 

 acta d'arqueig amb data 31 de desembre, 

 certificat del saldo de cada compte bancari a nom del centre i del de 

totes les caixes de diners en metàl·lic 

 certificat del director o directora conforme s’ha dut a terme la gestió 

econòmica del centre d’acord amb la legislació vigent. 

 

Obligacions tributàries 

Declaració anual d'operacions amb tercers (model 347) 

És obligatòria per a totes les empreses privades i organismes públics que en 

cada exercici anual han efectuat operacions amb tercers (normalment 

pagaments a proveïdors) per un import, acumulat per a cadascun d'aquests 

proveïdors, superiors a 3.005,06 euros, que inclou l'IVA. 

Les operacions s'entendran produïdes en el període en què s'hagin anotat en 

els llibres de registre de l'IVA (data de la factura). És una declaració anual 
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desglossada per trimestres i cal especificar tots els proveïdors que superen el 

límit anual de facturació. 

És una declaració únicament informativa i no comporta cap despesa per al 

centre educatiu. Si el centre no presenta les declaracions corresponents rebrà 

un requeriment i fins i tot l'Agència Tributària el pot multar. 

Tràmit i calendari 

Cal fer el tràmit electrònic amb el certificat digital de l'Agència Tributària, 

d'acord amb els documents següents: 

Model 347: termini, febrer de l'any següent. 

Declaració anual d'operacions intracomunitàries (model 349). Quan les 

operacions són amb empreses o professionals intracomunitaris cal utilitzar el 

model 349. Per ampliar-ne la informació consulteu el model 349. 

 

 

5.8. Aprovació i actualització de les NOFC 

  

 


