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1. Estructura organitzativa. 

1.1 Organigrama.  

 

  

L'Equip directiu de ZER treballa conjuntament amb el consell de direccions i 

amb el consell escolar per gestionar tota l'organització  de la ZER. 

EQUIP DIRECTIU DE ZER 

Director/a 

Cap d’estudis 

Secretari/a 

 

CONSELL ESCOLAR DE ZER 

Director/a 

Cap d’estudis 

Secretari 

Directors/es d’escoles 

Representants de les famílies 

Representants de les AMPES 

Representants del professorat 

Representants de l’administració 

Personal administratiu i serveis 

 

CONSELL DE DIRECCIONS 

Director/a 

Cap d’estudis 

Secretari/a 

Director/a de Castellcir 

Director/a de Collsuspina 

Director/a de l’Estany 

Director/a de Sant Quirze Safaja 

 

EQUIP DIRECTIU DE ZER 

Director/a 

Cap d’estudis 

Secretari/a 

 

DIRECCIONS D’ESCOLES 

Director/a d’escola 

Cap d’estudis (segons la 

normativa) 

Secretari/a d’escola 

 

CICLES (EI, CI, CM i CS) 

I COMISSIONS  

Mestres de la ZER 

CONSELL ESCOLAR 

D’ESCOLA 

Equip directiu de l’escola 

Representants del 

professorat 

Representants de les 

famílies 

Representants de l’AMPA 

Representants de 

l’Administració 

 

CLAUSTRE D’ESCOLA 

Equip directiu 

Mestres de l’escola 

Mestre/a itinerant de la ZER 

CLAUSTRE DE ZER 

Equip directiu de ZER 

Equips directius de les escoles 

Mestres itinerants de la ZER 

Mestres de les escoles 
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1.2. Rendiment de comptes al Consell Escolar de les gestió del PEZ.  

Es rendirà comptes de la gestió del Projecte Educatiu de ZER amb el Consell 

Escolar al final de cada curs acadèmic a partir de les memòries de ZER i de les 

escoles.  

1.3. Aprovació, revisió i actualització del PEZ.   

El Projecte Educatiu de ZER serà revisat i actualitzat per l’equip directiu de la 

ZER i consensuat amb les direccions dels centres de la ZER sempre que es 

consideri necessari.  

Tanmateix, sempre que sigui modificat caldrà aprovar-lo al Consell Escolar de 

ZER.  

2. Estructura organitzativa de govern 

2.1. Òrgans unipersonals de direcció. 

 

Director/a 

Les funcions del Director segona la (LOE) LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, 

d’educació són:  

a) Tenir la representació del centre, representar l’Administració educativa 

en el centre i fer arribar a aquesta Administració els plantejaments, les 

aspiracions i les necessitats de la comunitat educativa. 

b) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, sense perjudici de les 

competències atribuïdes al claustre de professors i al consell escolar. 

c) c) Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i 

impulsar plans per a la consecució dels objectius del projecte educatiu 

del centre. 

d) Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents. 

e) Exercir el comandament de tot el personal adscrit al centre. 

f) Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució 

dels conflictes i imposar les mesures disciplinàries que corresponguin als 

alumnes, en compliment de la normativa vigent, sense perjudici de les 

competències atribuïdes al consell escolar per l’article 127 d’aquesta 

Llei. Amb aquesta finalitat, s’ha de promoure l’agilitació dels 

procediments per a la resolució dels conflictes en els centres. 

g) Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb 

organismes que facilitin la relació del centre amb l’entorn, i fomentar un 

clima escolar que afavoreixi l’estudi i el desenvolupament de totes les 

actuacions que propiciïn una formació integral en coneixements i valors 

dels alumnes. 
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h) Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laboraren les 

avaluacions externes i en l’avaluació del professorat. 

i) Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del consell escolar i 

del claustre de professors del centre i executar els acords adoptats en 

l’àmbit de les seves competències. 

j) Dur a terme les contractacions d’obres, serveis i subministraments, així 

com autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del centre, 

ordenar els pagaments i visar les certificacions i documents oficials del 

centre, tot això d’acord amb el que estableixin les administracions 

educatives. 

k) Proposar a l’Administració educativa el nomenament i cessament dels 

membres de l’equip directiu, amb la informació prèvia al claustre de 

professors i al consell escolar del centre. 

l) Qualsevol altra que li encomani l’Administració educativa. 

Cap d’estudis 

Correspon al cap d'estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de 

les activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el 

comandament del director del col·legi. 

Són funcions específiques del cap d'estudis: 

a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del propi centre 

com amb els centres públics que imparteixen l'educació secundària 

obligatòria, als quals estigui adscrit. Coordinar també quan s'escaigui, les 

activitats escolars complementàries i dur a terme l'elaboració de l'horari 

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

segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, escoltat el claustre. 

b) Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el consell 

escolar del centre i les associacions de pares. Coordinar les relacions 

amb els serveis educatius del Departament d'Ensenyament i 

especialment amb els equips d'assessorament psicopedagògic. 

c) Substituir el director en cas d'absència. 

d) Coordinar l'elaboració i l'actualització del projecte curricular de centre i 

vetllar per l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per 

atendre la diversitat dels ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada 

alumne, especialment d'aquells que presentin necessitats educatives 

especials, tot procurant la col·laboració i participació de tots els mestres 

del claustre en els grups de treball. 

e) Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es 

dugui a terme en relació amb els objectius generals d'àrea i d'etapa, i 

en relació amb els criteris fixats pel claustre de professors en el projecte 

curricular de centre. Coordinar la realització de les reunions d'avaluació 

i presidir les sessions d'avaluació de fi de cicle. 
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f) Vetllar per la coherència i l'adequació en la selecció dels llibres de text, 

del material didàctic i complementari utilitzat en els diferents 

ensenyaments que s'imparteixen en el col·legi. 

g) Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el 

centre i fer-ne el seguiment. 

h) Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de 

formació i reciclatge del professorat que es desenvolupin en el col·legi, 

quan s'escaigui. 

i) Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per 

disposicions del Departament d'Ensenyament. 

Secretari/a  

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.  

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.  

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: 

Elaborar el projecte de pressupost: 

a) Obrir i mantenir comptes bancaris juntament amb el director. 

b) Quan sigui necessari, controlar i preparar la documentació relativa als 

contractes de serveis i subministraments. 

c) Dur a terme la comptabilitat del centre i custodiar la documentació 

relativa al suport informàtic i llibres de comptabilitat. 

Obligatorietat de l’ús de l’aplicació informàtica 

Tal i com es marca a l’apartat 3 de la Instrucció 1/2014 de la secretària 

general, relativa a la gestió econòmica dels centres educatius públics del 

Departament d’Ensenyament: ....“L’elaboració, el seguiment i la liquidació del 

pressupost s’han de fer amb el programari informàtic que el Departament 

d’Ensenyament posi a disposició dels centres en cada moment.” 
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ZER 

Director/a de la ZER 

S’encarrega de 

representar oficialment 

a la ZER, i assistir a les 

reunions convocades 

pels SSTT. 

Organitzar les reunions 

de claustre i del Consell 

Escolar. 

 Programar l'elaboració 

dels documents oficials i 

omplir els aplicatius. 

Conjuntament amb 

l'administrativa obrir el 

correu de ZER. 

 

Cap d’estudis de la ZER 

 Dinamitzar els aspectes 

pedagògics i coordinar 

la unificació de criteris 

en les                 

programacions, 

activitats i avaluació. 

Fer la refosa dels 

resultats de les proves 

d'avaluació de ZER. 

Organitzar les 

substitucions i atendre 

les demandes de la 

plantilla. 

Assistir a totes les sessions 

d'avaluació de les 

diferents escoles de la 

ZER. 

Secretari/a de la ZER 

Coordina les tasques 

administratives internes i 

externes.  

Enviar les convocatòries 

de les diferents reunions. 

 Elaborar i custodiar les 

actes de les reunions. 

Dur a terme la gestió 

econòmica de la ZER, la 

comptabilitat que se’n 

deriva i elaborar i 

custodiar la 

documentació 

preceptiva.  

Obrir i mantenir els 

comptes necessaris en 

entitats financeres, 

juntament amb el 

Director/a.  

Elaborar el Projecte del 

Pressupost del Centre. 

També li correspon 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 l’organització i 

funcionament de la ZER 

així ho estableixin. 
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ESCOLES 

Director/a  

La direcció de 

cadascuna de les 

escoles de la ZER és 

l’òrgan unipersonal de  

govern de l’escola de 

caràcter preceptiu. El o 

la directora de cada 

escola és el responsable 

de la gestió del seu 

centre, en el marc dels 

acords presos en els 

òrgans de govern de la  

ZER i, amb aquests 

efectes, depèn de la 

direcció de la ZER. 

 

Cap d’estudis  

Correspon al o a la cap 

d'estudis exercir les 

funcions que li delegui la 

direcció del centre 

previstes a l'article 147.4 

de la Llei d'educació i 

totes les altres que li 

encarregui la direcció, 

preferentment en els 

àmbits curricular, 

d'organització, 

coordinació i seguiment 

de la impartició dels 

ensenyaments i altres 

activitats del centre i 

d'atenció a l'alumnat, 

d'acord amb el que 

prevegi el projecte de 

direcció i s'incorpori a les 

normes d'organització i 

funcionament del 

centre. 

*Actualment no 

disposem d’aquest 

càrrec a les escoles.  

Secretari/a  

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. 

 

 

      2.2. Òrgans col·lectius de gestió. 

 2.2.1. Equip directiu.  

A la ZER tenim dos nivells organitzatius, els equips directius i òrgans de gestió de 

ZER i els equips directius de les escoles.  

L’equip directiu de la ZER està constituït per: 

 el/la director/a 

 el/la cap d’estudis  

 i el/la secretari/a  de la ZER 

Aquest és l’encarregat de dinamitzar i gestionar les activitats conjuntes de la 

ZER i portar a terme el projecte educatiu de ZER. A més a més,  coordina i 

promou totes les activitats de la ZER en general. 

Els equips directius de les escoles estan formats per: 
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 El o la director/a de l'escola (escoles de menys de 4 grups).  

 El o la director/a de l'escola  i un o una secretària (escoles de més de 4 

grups). 

 2.2.2. Consell de direccions. 

Està format per les directores de cada escola i els membres de l’equip directiu 

de ZER.  

Aquest òrgan té les funcions de:  

 Crear un espai comú per trobar solucions als problemes que van sorgint 

al llarg del curs i poder reflexionar sobre el funcionament i la dinàmica 

de les diferents escoles per tal de conèixer quina és la realitat pròpia de 

cada centre. 

 Dotar-nos d’un element estructural i de cohesió eficaç.  

 Agilitzar la transmissió d’informació cap i des dels claustres de les 

escoles. 

 Coordinar la gestió de la ZER.  

 Vetllar per l’actualització de tots els documents que cal anar elaborant. 

A partir de les decisions preses en aquestes estructures, s’organitza el treball de 

cada dimecres a la tarda.   

De les 25 hores lectives de gestió que té l'equip directiu de ZER, hi haurà unes 

hores  setmanals destinades a les directores dels centres per poder assistir al 

consell de direccions. 

El nombre d'hores i el dia de les reunions estarà definit en la programació anual 

de cada curs i aprovat pel Consell Escolar de ZER.  

      

       2.3. Òrgans col·legiats de govern 

Tal i com contempla la disposició addicional quinzena del decret d'autonomia 

de centres, la ZER és considerada com a centre únic, per tant disposa d'un 

consell escolar i un  claustre propi. No hem d'oblidar que cada escola té una 

identitat pròpia i per això també  té el seu consell escolar i el seu claustre per  

resoldre i gestionar tot allò que només  afecti directament a la seva escola i a 

cap altra escola de la ZER. 

 2.3.1. Consell Escolar. 

     2.3.1.1. Funcions del Consell Escolar 

A proposta de la direcció del centre, correspon al consell escolar de la ZER  

l’aprovació del projecte educatiu i de les seves modificacions, així com la de 

les normes d’organització i funcionament i de la programació general anual,  

d’acord amb el projecte educatiu i de direcció, i avaluar-ne el 

desenvolupament i els resultats. 
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Aquestes modificacions es poden aprovar globalment o per parts, segons ho 

cregui convenient l'equip directiu. 

Per poder aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents hi ha 

d'estar a favor una majoria de tres cinquenes parts dels membres. 

Les funcions del Consell Escolar són:  

 Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres 

acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

 Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions 

corresponents. 

 Aprovar la carta de compromís educatiu. 

 Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 

 Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament 

del director o directora. 

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

alumnes. 

 Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars 

complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el 

desenvolupament. 

 Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del 

centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar. 

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

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

El consell escolar tan de ZER com d'escola actua normalment en ple, per això 

en totes les sessions es convocarà a tots els seus membres. 

     2.3.1.2. Constitució del Consell Escolar 

Per mantenir la proporció d’un terç en cada estament, es proposa la següent 

constitució:  

El consell escolar de la ZER el Moianès Llevant està format per: 

ADMINISTRACIÓ (8 persones):  

 El director o directora de la ZER, que el presideix. 

 El o la cap d’estudis de la ZER. 

 El secretari o secretària de la ZER, hi assisteix amb veu i amb vot i 

exerceix la secretaria del consell escolar. 

 Un o una representant del personal d’administració i serveis. 
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 Un o una representant de cadascun dels Ajuntaments dels pobles que 

integren la ZER. 

 

EQUIP DOCENT (8 persones) 

 Els directors o directores de cadascuna de les escoles de la ZER: 

Castellcir, Collsuspina, Sant Quirze Safaja, l'Estany. 

 Quatre representants del claustre de professorat de la ZER.  

 

FAMÍLIES (8 persones) 

 Dos representants: 1 electe i l’altre representant d’AMPA d’escola de 

cadascuna de les  escoles que integren la ZER. 

 

El consell escolar d'escola: 

Cadascuna de les escoles que integren la ZER té un consell escolar propi 

format per: 

 Directora o director de l'Escola, que el presideix. 

 Un o una representant del sector de mares i pares. 

 Un o una representant de l'AMPA  

 Un o una representant de l' Ajuntament. 

 Dos o dues representants del professorat.  

 El secretari o secretària de l'escola, hi assisteix amb veu i vot i exerceix la 

secretaria del consell escolar, si a l'escola no hi ha secretària aquesta 

feina la farà la directora de l'escola.  

     2.3.1.3. Regulació del Consell Escolar 

De la ZER:  

El vot no és delegable. Si un representant del Consell Escolar amb vot no 

assisteix a la reunió, pot enviar un substitut com a oient però en cap cas pot 

delegar o cedir el seu vot a aquesta persona ni a cap altre membre.  

La renovació del 50% del Consell Escolar de ZER es farà bianualment  canviant 

el representant de l'AMPA i de l'Ajuntament (coincidint amb l'any que s'han fet 

eleccions municipals), i dos anys més tard es canviaran els representants de 

professorat, de pares i mares d'alumnes i el personal administratiu. 

A nivell de ZER no es faran eleccions per escollir un representant de pares i 

mares de cada poble ja que aquest representant serà el mateix que s'hagi 
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escollit per votació  a cada escola per ser el representant de pares i mares en 

el Consell Escolar d'escola.  

Els representants de les diferents AMPA’s  en els Consells Escolars de les escoles, 

si volen poden assistir al Consell Escolar ZER com oient, però no tenen vot. 

Totes les persones membres del claustre del professorat, amb independència 

de la seva situació administrativa, són electores i elegibles com a representants 

del professorat al  consell escolar, amb l’única excepció del professorat 

substitut, que no és elegible. 

Preferentment, s'intentarà que un dels membres tingui la funció d'itinerant, ja 

que així és coneixedor de totes les escoles de la ZER. 

El càrrec dels membres representants del Consell Escolar té una durada de 

quatre anys, és decisió personal cessar anticipadament del càrrec.  

En cas que algun membre del Consell Escolar cesi anticipadament del seu 

càrrec (període de quatre anys), aquest serà substituït de la següent manera:  

 Si és un membre de l'AMPA o de l'Ajuntament aquestes entitats 

assignaran un nou representant.  

 Si és un membre del professorat o del representant de pares i mares el 

substituirà el següent professor/a, pare/mare més votat/da en les 

darreres eleccions.   

 En cas que el següent de la llista ja no formi part de la comunitat 

educativa de la ZER, serà substituït per la següent persona de la llista i 

així successivament.  

 En cas que no quedi cap representant a la llista, el centre valorarà 

convocar eleccions anticipades per fer la renovació d'aquest membre. 

Els Consells Escolars es convocaran rotativament a les diferents escoles seguint 

el següent ordre: Castellcir, Sant Quirze Safaja, Collsuspina, l'Estany.  

D'escola:  

La renovació del 50% del Consell Escolar d'escola es farà bianualment 

canviant el  representant de l'AMPA i de l'Ajuntament (coincidint amb l'any 

que s'han fet eleccions municipals), i dos anys més tard es canviaran els 

representants de professorat, de pares  i mares d'alumnes. 

El càrrec del membres representants del Consell Escolar té una durada de 

quatre anys,  és decisió personal cessar anticipadament del càrrec.  

En cas que algun membre del Consell Escolar cesi anticipadament del seu 

càrrec, aquest serà substituït de la següent manera:  

 Si és un membre de l'AMPA o de l'Ajuntament aquestes entitats 

assignaran un nou representant.  
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 Si és un membre del professorat o del representant de pares i mares el 

substituirà el següent professor/a, pare/mare més votat/da en les 

darreres eleccions.   

 En cas que el següent de la llista ja no formi part de la comunitat 

educativa, serà substituït per la següent persona de la llista i així 

successivament.  

 En cas que no quedi cap representant a la llista, el centre valorarà 

convocar eleccions anticipades per fer la renovació d'aquest membre.  

 2.3.2. Claustre. 

     2.3.2.1. Funcions del Claustre del professorat 

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

control i la gestió de l’acció educativa del centre. 

El claustre ha de vetllar i donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de  

direcció, pel compliment de la programació anual del centre, i pel 

compliment del  projecte de direcció que, en el marc del projecte educatiu 

del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i 

col·legiats del centre. 

El Claustre és l’espai destinat al debat i a la presa de decisions, tant en temes  

pedagògics, organitzatius com funcionals.  

A més s’encarrega de: 

 Intervenir en l'elaboració i la modificació del projecte educatiu. 

 Decidir els criteris per a l'avaluació dels alumnes. 

 Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el 

desenvolupament i els resultats. 

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

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

de selecció del director o directora. 

 Elegir els representants del professorat en el consell escolar i en la 

comissió de convivència. 

     2.3.2.2. Constitució del Claustre del professorat 

A nivell de ZER hi ha dues estructures de claustre: Els claustres generals de ZER i 

els claustres específics de cada escola. 

El claustre de ZER està format per: 

Tots els mestres anomenats a les diferents escoles de la ZER tinguin o no tutoria i 

per tots els mestres itinerants de la ZER.  

El claustre és presidit pel director o directora de ZER. 
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El claustre d'escola està format per: 

Tots els mestres anomenats a l'escola tinguin o no tutoria i per un dels mestres 

itinerants de la ZER. 

El claustre és presidit pel director o directora de l'escola. 

    2.3.2.3. Assistència i periodicitat dels claustres 

L' assistència als claustres, tant de ZER com d'escola, és obligatòria per tots els  

mestres que formen part de la plantilla.  

El Consell de direccions pot decidir de la no assistència al claustre de la ZER 

d'aquelles persones que disposen només d'un terç de jornada si ho creu 

convenient, però si serà l'assistència obligatòria al claustre de l'escola al qual 

pertany. 

Com a normalitat el claustre de la ZER serà convocat un cop al trimestre, però 

el/la directora de la ZER pot convocar una reunió de claustre sempre que ho 

cregui necessari. Si al menys un terç de les persones dels membres del claustre 

ho volen, també poden convocar una reunió extraordinària. 

Les reunions del claustre de la ZER es realitzen els dimecres de 14:30 a les 

16:30h.  

Com a normalitat el claustre de l'escola serà convocat setmanalment a cada 

una de les escoles, però la direcció de l'escola pot convocar una reunió de 

claustre sempre que ho cregui necessari. Si al menys un terç de les persones 

dels membres del claustre ho volen, també poden convocar una reunió 

extraordinària. 

Les reunions del claustre de les escoles es realitzaran en un dia fixe a la 

setmana, pactat a l'inici de cada curs, de 13:00 a les 14:00h del migdia. 

Com a centres formadors també poden assistir com a oients als diferents 

claustres els  alumnes en pràctiques dels diferents centres, recordant-los el 

caràcter de confidencialitat que aquests tenen. 

 2.3.2.4. Grups de treball 

Setmanalment i durant la franja dels dimecres a la tarda de 14.30 a 16.30 hores, 

que no hi hagi cap claustre convocat, tot el professorat de la ZER s'organitzarà 

en diferents  grups de treball per anar elaborant, debaten, reflexionant i 

portant a terme l’estudi de temes específics que ens impliquen a tots, i 

determinar-ne l’àmbit d’actuació i les funcions que se’ls encomana per tal que 

formulin aportacions i propostes a tot el claustre. 

Aquests grups s'organitzaran a nivell de cicles, intercicles (de les diferent àrees 

curriculars) i comissions de treball (material, festes, coordinadors de cicle, 

biblioteca,  socioemocional), segons les prioritats de cada curs escolar.  

En aquesta franja horària, l'equip directiu també pot convocar sessions de 

formació per tot el claustre, tan interna com externa, per tant seran 

d'assistència obligatòria per tothom. 



 

Full  16 

Normes d’Organització i Funcionament 

ZER Moianès Llevant 

3. Organització pedagògica. 

3.1. Organització del professorat.  

     3.1.1. Cicles 

Tots els mestres formen part d'un cicle siguin o no tutors.  

Actualment funcionen quatre cicles: Educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà, 

cicle superior.  

Els cicles estaran formats per un/a mestre/a referent de cada escola que 

imparteixi classes en aquell cicle, més un mestre itinerant o mestre no tutor. 

Segons les necessitats de cada curs, els mestres itinerants podran formar part 

dels diferents cicles o bé, reunir-se per especialitat per poder dur a terme un 

treball de coordinació i planificació de tasques curriculars.  

Els mestres tutors que tenen alumnes de més d'un cicle, formaran part  del cicle 

amb més alumnat i l'escola assignarà a un altre/a mestre/a sense tutoria per 

cobrir l'altre cicle, si no hi ha més mestres a la plantilla de l'escola el referent 

d'aquella escola serà el mestre itinerant assignat en aquell cicle.  

Per les sortides i les colònies cada cicle decidirà si necessita mestres 

complementaris de reforç i si és el cas, farà la sol·licitud al consell de 

direccions.   

En el cas dels alumnes de cicle inicial, si les colònies es realitzen durant el primer 

trimestre, només es farà una nit. Si es realitzen al segon o tercer trimestre, es 

faran dues nits.  

Tots els mestres de la ZER han d’anar a les sortides i colònies del cicle del qual 

en formen part o a un altre i a la festa de la ZER. Quan un/a mestre/a per una 

causa major justificable i entenem per causa major (tenir un fill/a menor de 2 

anys, tenir una malaltia crònica que impossibiliti l'assistència, la malaltia o 

hospitalització d'un familiar de primer grau), no pugui assistir a les colònies se li 

modificarà l'horari i assumirà l'horari del professor/a que el substitueixi per tal 

d'atendre els seus alumnes. 

En el cas del projecte de Jugar y Convivir els criteris per decidir quins/es 

mestres han d’acompanyar als alumnes són els següents: 

1. Mirar la ràtio per saber quants acompanyants necessitem. Considerem 

que la ràtio seria 1/12 amb un mínim de 3 mestres, en cas de portar 

alumnes amb NEE caldrà valorar cada cas per acompanyar-los de 

manera individual. 

2. Preferentment el referent serà ella tutor/a de cada grup a no ser que 

estigui exempt per algun dels motius recollits a les NOFZ. Podran excusar-

se d’anar a Jugar y Convivir els i les mestres que hi hagin anat 2 cursos 

consecutius. El claustre de cada escola haurà de decidir, tenint present 

els itinerants, quin mestre/a farà de referent dels alumnes de la seva 

escola.  
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3. En el cas que no hi hagi suficients mestres per complir la ràtio establerta 

l’equip directiu i el consell de direccions haurà de vetllar per trobar els 

acompanyants necessaris. 

L’acceptació de participar en les sortides i/o colònies implica l’acceptació 

dels horaris i activitats que es duran a terme, amb excepció per aquells infants 

que tinguin problemes de salut o altres casos puntuals. En aquests casos la 

família assumirà el cost total de l’activitat i la responsabilitat del desplaçament 

de l’infant.  

Entre els mestres que formen part del cicle s'escollirà un coordinador de  cicle 

que serà l'encarregat de: 

 Coordinar i dinamitzar el seu cicle. 

 Vetllar per l'organització de les sortides i colònies. 

 Decidir els temes a parlar a cada sessió i elaborar l'acta corresponent i 

penjar-la al Drive de ZER perquè qualsevol tutor la pugui consultar. 

 Coordinar-se amb l'equip directiu de ZER per anar programant, 

debatent i elaborant la documentació necessària que es sol·licita des 

de ZER.   

Els cicles són el motor del treball pedagògic, tant del dia a dia a les aules com 

de les  revisions dels documents de ZER ( PCZ, avaluació,.....) 

Els objectius específics de treball pels cicles es definiran cada curs a dintre de 

la programació anual i s'aprovaran pel consell Escolar.  

En el moment que es cregui necessari, els cicles es podran reunir de manera 

rotativa a les diferents escoles de la ZER.  

     3.1.2. Comissions de treball 

Les comissions són grups de treball que es trobaran un cop al mes per elaborar 

diferents tasques: 

 La comissió de biblioteca s'encarrega de dinamitzar la lectura i el pla 

lector a nivell de ZER. 

 La comissió TIC – TAC s’encarrega de gestionar els recursos digital que 

utilitzem a la ZER i la revista.  

 Els coordinadors de cicle conjuntament amb l'equip directiu de la ZER es 

trobaran per anar programant i unificant criteris a nivell de cicles. 

 La comissió de jornada continuada que s’encarrega valorar la viabilitat 

d’un canvi d’horari juntament amb representants de les famílies de les 

quatre escoles.  

Segons les necessitats de cada curs, es poden veure modificades algunes 

d’aquestes comissions. 
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     3.1.3. Mestres itinerants. Criteris de distribució per les escoles.  

Per fer l’horari dels mestres itinerants es tindrà en compte les següents 

condicions:  

 Que tots els alumnes de primària quedin atesos amb les hores curriculars 

d’especialitat que marca el currículum. 

 Cobrir les hores de direcció i secretaria de cada escola i de la ZER. 

 Que els itinerants només facin un canvi diari d'escola (si l'horari i les 

necessitats de les escoles ens ho permet). 

 Poder cobrir la sisena hora de primària i d’infantil a les escoles petites, 

això fa que els mestres itinerants a part d’impartir classes de la seva 

especialitat, també hauran d'impartir altres àrees curriculars 

 La resta d’hores es repartiran equitativament per poder desdoblar els 

grups de primària de les diferents escoles, valorant les diferents 

demandes que pugui fer cada centre.  

La compensació d'hores per quilometratge es farà en l'horari fix i no en horari 

lectiu dels alumnes. 

L'horari assignat a cada itinerant es pot veure modificat de manera puntual i al 

llarg del curs per poder cobrir les substitucions. 

Per modificar aquest horari es tindrà en compte:  

 La substitució es cobrirà amb l'itinerant que està a l'escola i no es 

desdoblaran els grups. 

 Si l'escola només queda amb 1 mestre/a, es desplaçarà al centre  un 

altre itinerant d'una altra escola, prioritzant els itinerants que estan fent 

reforç o desdoblaments abans que els que estan fent especialitat i 

l'atenció de tot un grup perquè el mestre no hi és.  

Cada mestre itinerant estarà assignat a una escola, per tant formarà part del 

seu claustre  hi haurà d'assistir a les reunions de claustre i a la festa de fi de curs 

i de final de trimestre que organitzi l'escola.    

3.2. Organització de l’alumnat. 

A les escoles rurals és molt difícil tenir una estructura i una organització 

tancada, ja que cada curs depèn del nombre d’alumnes que es matriculen, i 

del nombre de mestres que té cada escola i dels mestres itinerants de ZER.  

Tot i que cada escola s’organitza les tutories d’una manera diferent, sempre 

que ens sigui possible, intentarem mantenir uns criteris per organitzar-nos:  

 A totes les aules hi hagin alumnes de més d’un nivell. El nostre objectiu és 

potenciar i facilitar l’aprenentatge entre diferents edats, trencar els rols 

socials que hi puguin haver entre els alumnes, i ajudar-los a 

desenvolupar les seves habilitats socials i personals. 
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 Intentar que els alumnes no canviïn de tutor cada any. Per tal de donar 

continuïtat al procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 Cada tutor/a haurà de tenir el màxim d'hores al seu grup, perquè així 

podrà fer un seguiment més global i personal de cada alumne. Si és 

possible, començar la jornada escolar amb el/la tutor/a o acabar la 

setmana amb ell/a. Cal tenir en compte però que al fer sisena hora a la 

ZER és difícil complir aquest requisit.  

 Que les agrupacions d’alumnes per les hores d’especialitat, sigui diferent 

a la del grup-classe, ja que al tutor se li desdobla el grup i li permet fer 

un treball més específic amb els seus alumnes. 

 Quan els alumnes d'un mateix nivell s'hagin de distribuir en dos grups, es 

prioritzaran els criteris de competència social i de necessitats educatives 

abans que els criteris d'aprenentatges. 

 Cada alumne o grup d'alumnes tindrà assignat un tutor.  

 Si es dóna el cas que algun alumne necessiti ser tutoritzat per un tutor 

personal, la direcció de cada escola li pot assignar si així ho creu 

convenient.  

4. Convivència en el centre 

4.1. Comissió de convivència de ZER. 

     4.1.1. Composició. 

La comissió de convivència de la ZER el Moianès Llevant està formada per: 

 El director/a de la ZER que farà les funcions de President/a. 

 L’assessor LIC assignat al centre. 

 El/la coordinador/a LIC de la ZER 

 1 representant de pares/mares de cadascuna de les escoles. 

 1 representant de mestres de cadascuna de les escoles. 

Així mateix, en les seves sessions hi poden participar altres professionals, amb 

veu i  sense vot, quan la temàtica a tractar així ho aconselli. 

     4.1.2. Funcions i funcionament. 

Funcionament: 

 Entre els  membres de la comissió s'escollirà una persona que faci de 

secretària. 

 La secretària serà l'encarregada d'enviar les convocatòries de les 

reunions  fer l'acta per enviar-la a tots els membres. 



 

Full  20 

Normes d’Organització i Funcionament 

ZER Moianès Llevant 

 La comissió de convivència es reunirà com a mínim un cop al trimestre i 

ho farà cada vegada en un poble diferent de la ZER. 

 El president/a pot convocar una reunió extraordinària sempre que ho 

cregui oportú. 

 Totes les decisions que es prenguin en aquesta comissió i els documents 

que s'elaborin des d'aquí, es presentaran al consell escolar, ja que 

aquest és l'òrgan que en té les competències per aprovar-los o aplicar-

los. 

Funcions: 

 Té com a finalitat  vetllar per una aplicació correcta del que disposa 

aquestes NOFZ en tot l'apartat 4, així com col·laborar en la planificació 

de mesures preventives i en la mediació escolar. 

 Elaborarà i definirà el projecte de convivència de la ZER, tenint en 

compte l'opinió de tots els sectors de la comunitat ( pares, mestres, 

alumnes, monitors i personal PAS) i vetllarà per la seva aplicació, revisió i 

modificació si cal. 

 Organitzarà anualment una jornada de convivència perquè els diferents 

membres de la comunitat parlin i debatin sobre els temes definits en el 

projecte de convivència o d’altres proposats per qualsevol sector de la 

comunitat.  

 Com a òrgan consultiu pot donar la seva opinió en la resolució i 

aplicació de les sancions o de les mesures correctores seguides o 

aplicades en algun cas determinat. Aquestes consultes es presentaran 

per escrit a través de qualsevol membre de la comissió.  

     4.1.3. Regulació.  

 El càrrec de la comissió serà per quatre anys.  

 Per poder donar continuïtat al treball que s'està fent, cada dos anys es 

renovarà el 50% dels membres i així evitar que tots els membres siguin 

nous. 

 El primer cop que es formi la comissió, al cap de dos anys és canviarà el 

sector de mestres, per tant la primera vegada aquest càrrec serà 

bianual per aquest sector.  

 D'entre les persones voluntàries a formar part d'aquesta comissió, cada 

escola designarà el seu representant, tant del sector del professorat 

com del sector de pares i les mares. 

 Si en una de les escoles no hi ha persones voluntàries per formar part de 

la comissió, se n'escollirà una per votació, si aquest és el cas, qualsevol 

membre del cens pot ser elegible, i des de l'escola s'organitzarà la 

votació. 
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4.2. Convivència i gestió de conflictes. 

     4.2.1. Mesures de promoció de la convivència.  

A través de les assemblees, tutories, de les habilitats socials i de les activitats 

sòcio- emocionals proposades i realitzades tant a nivell d’aula com d’escola 

tindran un caire de  prevenció.  

Com a ZER també s’opta per la gestió positiva del conflicte.   

     4.2.2. Drets i deures de l’alumnat.  

 Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a 

conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves 

actituds i conducta. 

Drets dels alumnes.  

 Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a 

rebre una educació integral i de qualitat. 

 Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l'Estatut i la 

regulació orgànica del dret a l'educació, tenen dret a : 

o Accedir a l'educació en condicions d'equitat i gaudir d'igualtat 

d'oportunitats. 

o Accedir a la formació permanent. 

o Rebre una educació que n'estimuli les capacitats, en tingui en 

compte el ritme d'aprenentatge i n'incentivi i en valori l'esforç i el 

rendiment. 

o Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar  i de llur 

progrés personal. 

o Ésser informats dels criteris i els procediments d'avaluació. 

o Ésser educats en la responsabilitat. 

o Gaudir d'una convivència respectuosa i pacífica,amb l'estímul 

permanent d'hàbits de diàleg i de cooperació. 

o Ésser educats en el discurs audiovisual. 

o Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de 

compensació. 

o Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc 

que eventualment pugui donar lloc a situacions de 

desemparament. 

o Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 

o Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent. 
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o Rebre orientació, particularment en els àmbits educatius i 

professional. 

o Gaudir de condicions saludables i d'accessibilitat en l'àmbit 

educatiu. 

o Gaudir de protecció social, en l'àmbit educatiu, en els casos 

d'infortuni familiar o accident.   

 

Deures dels alumnes 

Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures 

següents: 

 Assistir a classe i respectar els horaris establerts. Aquests apartat inclou 

les sortides, les colònies, les festes i les celebracions del centre. 

 Participar en les activitats educatives del centre.  

La participació en les activitats programades implica escoltar amb 

atenció, portar i preparar el material necessari i organitzar-se les tasques. 

 Esforçar-se en l'aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats 

personals, i realitzar les tasques encomanades pel professorat en 

l'exercici de les seves funcions docents. 

 

Això comporta, entre d’altres: 

 Realitzar les tasques individuals o de grup que es proposen a classe. 

 Realitzar les tasques de preparació, revisió o ampliació que es donen 

per fer a casa. 

 Estudiar els continguts per les proves. 

 Preparar recerques, conferències i altres activitats que es proposin. 

 Participar de manera activa en els projectes de l’escola, en l’aportació 

d’informació, en la preparació d’exposicions orals, en la preparar 

d’activitats per fer a l’aula, etc.  

 Totes aquestes tasques han de respectar els terminis de presentació que 

s’estableixin.  

 Respectar els altres alumnes, l'autoritat del professorat  i no discriminar 

cap membre de la comunitat educativa. 

 Mantenir una actitud que afavoreixi el dret d’estudi tot respectant les 

opinions dels altres membres de la comunitat escolar.  

 Ajudar i donar suport a les accions dels companys/es que tendeixen a 

millorar el clima escolar.  
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 Complir les normes de convivència del centre. 

 Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 

 Fer un bon ús de les instal·lacions, els equipaments, mobiliari i el material 

didàctic del centre. S'inclou en aquest punt aquelles dependències 

compartides amb altres entitats del poble o cedides per l'ajuntament. 

També queda inclòs el material de cada alumne/a que porta al centre per 

alguna activitat concreta.   

 

4.3. Mesures correctores i sancionadores (article 24).  

     4.3.1. Conductes contràries a les normes de convivència. 

Tenint en compte els deures dels alumnes es consideren conductes contràries 

a les normes de convivència del centre: 

Les faltes  injustificades de puntualitat o d’assistència a classe: 

Els alumnes han de respectar les hores d’entrada a l’escola, les tornades del 

pati i els canvis de classe, per tal de poder començar la classe sense 

interrupcions. Es considerarà retard a partir dels 5 minuts.  

També es considerarà retard, per part de les famílies, si no s'ha recollit els/les 

alumnes quan passin més de 10 minuts després d’acabar les classes i no haver 

avisat  prèviament a l'escola.   

A més es considera falta d'assistència si no va a les activitats de l’escola o de la 

ZER aprovades en la Programació Anual i no assisteix a l'escola. 

Tant les faltes d'assistència com les de puntualitat seran justificables en els 

casos següents:  

 Situació familiar greu 

 Malaltia 

 Altres situacions de força major 

           per tant aquestes no seran considerades com a faltes. 

Les faltes d'assistència o puntualitat s'hauran de justificar al tutor/a del grup, de 

la següent manera: 

 Comunicació oral per part de l'adult responsable. 

 Comunicació via telefònica per part de l'adult responsable. 

 Comunicació escrita (a l'agenda de l'alumne/a o mitjançant un 

justificant). 

En cas que l'escola ho consideri oportú es podrà demanar justificació per escrit 

de les  situacions que hagin provocat l'absència. 
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Les persones que poden  justificar les faltes són: el pare, la mare o el tutor/a 

legal de l'alumne/a, la persona adulta encarregada de l'acompanyament i/o 

vetlla de l'alumne/a en l'absència dels pares o tutors legals.  

Faltes d'incorrecció que alteren el desenvolupament normal de les activitats 

del centre: 

En activitats pedagògiques: 

 Les interrupcions verbals continuades. 

 Aixecar la veu i/o discutir a classe temes no pertinents. 

 Interrompre un company i/o mestre amb temes no pertinents. 

 La distorsió del treball del grup. 

 No treballar en silenci en el treball individual. 

 Negar-se a treballar i no presentar les feines encomanades. 

 Aixecar-se sense permís. 

 Suplantar la identitat d'altri. 

En espais escolars: 

 Utilització del patinet o bicicleta dins el recinte escolar sense 

autorització. 

 Cridar, córrer pel passadís o escales. 

 Sortir de la classe o de l'escola sense permís. 

 Sortida de l’escola en hores del servei de menjador. 

 No respectar les files. 

 Portar i utilitzar mòbils o altres aparells per enregistrar imatges. 

 Utilització d’imatges no consentides. 

 Portar i utilització aparells de jocs o música a classe. 

 No atendre les instruccions o recomanacions durant les sortides. 

 Prendre objectes personals o material escolar. 

 Sortir o entrar a l’escola per on no està permès o no sigui el lloc habitual 

de pas. 

 Dur a l’escola objectes perillosos (navalles, encenedors...)  

Les conductes contraries referides a l'esforç i a l'aprenentatge: 

Les conductes individuals i contràries referides a l'esforç i a l'aprenentatge dels 

infants estan contemplades en la carta de compromís educatiu, per tant 
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aquest tipus de sancions es contemplaran, gestionaran i regularan des d'un 

altre àmbit.   

Faltes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat 

escolar. 

Es consideren conductes contràries i faltes d'incorrecció i desconsideració: 

 Els insults i l'ús de mots despectius o sobrenoms 

 Escampar rumors, falsedats, acusacions, mentides 

 La burla sistemàtica i les mofes 

 Les contestes inadequades i/o desafiants amb to inadequat 

 Fer gestos desconsiderats 

 Faltes de respecte 

 No fer cas d’un mestre/a o monitor/a. 

 Agressions: Tirar empentes, cops,... 

 Les intimidacions, coaccions, xantatges, etc.   

 L'incompliment de les sancions, avisos, normes de classe  

 Agafar coses sense demanar permís 

 Sostracció  

 La discriminació i actituds d’aïllament o fer el buit algú.  

 No corregir les conductes 

 

Faltes sobre el deteriorament i l'ús incorrecte i el malbaratament:  

És considera faltes contraries sobre el deteriorament, l’ús incorrecte i el 

malbaratament, dels equipaments, del mobiliari o del material de les 

dependències del centre, o de la comunitat escolar, si ha estat causat 

intencionadament. 

S'inclou en aquest punt aquelles dependències compartides amb altres 

entitats del poble o cedides per l'ajuntament. 

També queda inclòs el material de cada alumne/a que porta al centre per 

alguna activitat concreta.   

      4.3.2. Mesures correctores 

Abans d'aplicar qualsevol mesura correctora hem de tenir en compte: 

L'alumnat no pot ser privat de l'exercici del seu dret a l'educació i, en el cas de 

l'educació obligatòria, del seu dret a l'escolaritat. 
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En cap cas no poden imposar-se mesures correctores ni sancions contra la 

integritat física i la dignitat personal de l'alumnat. 

Es poden corregir i sancionar, els actes contraris a les normes de convivència 

del centre així com les conductes greument perjudicials per a la convivència, 

realitzades per l'alumnat dins del recinte escolar o durant la realització 

d'activitats  complementàries i extraescolars i en els serveis de menjador i 

transport escolar.  

Si es creu oportú també es  poden corregir i sancionar les actuacions de 

l'alumnat que, encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin 

motivades o directament  relacionades amb la vida escolar i afectin els seus 

companys o companyes o altres membres de la comunitat educativa. 

La imposició a l'alumnat de les mesures correctores i de les sancions ha de tenir 

en compte el nivell escolar en què es troba i les seves circumstàncies personals, 

familiars i socials, ha de ser proporcionada a la seva conducta i ha de 

contribuir al manteniment i la millora del seu procés educatiu. 

S'ha d'evitar etiquetar a cap nen o nena, i potenciar la cohesió de grup. 

No se'l pot excloure de l’aula de manera sistemàtica, ja que això fa que es 

despengi del aprenentatges. Si que se’l pot apartar del grup, a dins de l'aula, 

(però un temps màxim d'un minut per l’edat que té ) i desprès se l’hi ha  de 

donar l’oportunitat de corregir la seva actitud i  reincorporar-se al grup.   

També s'ha d'evitar posar,de manera sistemàtica, mesures correctores a l'hora 

d'esbarjo dels nens i nenes. Però si que es pot utilitzar l'hora d'esbarjo per fer 

tutories individualitzades. 

Gradació de les mesures correctores i de les sancions. 

Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, s'han de tenir en 

compte les següents circumstàncies: 

Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de 

l'alumnat:  

 El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 

 No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a 

la convivència en el centre. 

 La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del 

desenvolupament de les activitats del centre. 

 L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat. 

 La falta d'intencionalitat. 

Es considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació 

de l'alumnat:  
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 Que l'acte comès atempti contra el deure de no discriminar a 

cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, 

raça, sexe, religió o per qualsevol altra circumstància personal o 

social. 

 Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys 

d'edat inferior o als incorporats recentment al centre. 

 La premeditació i la reiteració. 

 Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

Procediment per l'aplicació de mesures correctores i de sancions: 

Quan un infant tingui una conducta per ser corregida o sancionada tindrem 

en compte: 

1. Parlar-ne i pensar en el que ha passat i les seves conseqüències.    

En el moment en que es produeixi el conflicte o l'actitud sancionadora el 

mestre o responsable de l'activitat parlarà amb l'alumne o amb tots els 

implicats del què ha passat i les seves conseqüències, Intentant arribar a un 

acord. Els recursos que pot utilitzar el professorat per corregir i sancionar en 

aquest primer nivell són el racó de pensar, assemblea, tutoria 

individualitzada,...  

 2. Amonestació oral.  

Si la conducta o el fet no es corregeix ,oralment es comunicarà al tutor/a, si 

s'ha produït  quan ell/a no hi era , o algun membre de la direcció del centre 

(cap d'estudis o director/a) si s'ha produït amb el tutor. 

 3. Contracte de compromís 

Si les faltes són lleus i reiterades s'elaborarà un contracte de compromís 

individualitzat. En aquesta sessió de tutoria individualitzada hi assistirà l'alumna, 

el tutor/a i el cap d'estudis o director/a. 

 4. Amonestació escrita per a les famílies  

Quan de manera reiterada s’incompleixin les normes acordades, quan hi hagi 

algun dany  material o agressió a algun membre de la comunitat educativa , 

o quan la falta sigui considerada greu. És necessària la comunicació i la 

compareixença immediata davant del/la cap d'estudis o del director/a del 

centre, i s'informarà per escrit en els pares/tutors . 

L’amonestació per escrit es farà mitjançant el model estandarditzat 

d'amonestació escrita, que es farà arribar a la família personalment o amb 

acusament de rebut. Aquesta amonestació s’incorporarà a l’expedient 

disciplinari de alumne/a.  

Mesures correctores de les faltes lleus:  

 1. Sobre la puntualitat: 
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Ja que cap de les nostres escoles disposen de conserge i pel fet de no 

interrompre constantment les classes. L'escola es tancarà  deu minuts després 

d'haver començat  l'horari escolar i no es tornarà o obrir fins al proper canvi de 

classe. 

En cas que l’alumne/a arribi amb retard reiteradament (tres o més dies a la 

setmana), i les persones responsable no hi posin remei ,es notificarà a Serveis 

Socials.  

En cas que la família arribi amb el retard fixat a l'apartat 4.3.1, passats cinc 

minuts més es trucarà a la família. Si es localitza la família s’acorda com es farà 

l’entrega de l’infant. Si no es localitza la família ni a les altres persones 

autoritzades, passats cinc minuts  més s’avisaran als Mossos d’Esquadra i 

s'informarà a Serveis Socials.  

Quan el retard per part de família és reiterat i no hi posen remei per solucionar-

ho, s’avisaran directament als Mossos d’Esquadra i s'informarà a Serveis Socials. 

 

 2. Privació del temps d'esbarjo.                  

 

El tutor/a o un altre/a mestre decidirà quina és l’estona de privació, quines 

tasques s’han de realitzar i en quin espai. El mestre/a sancionador s’haurà de 

fer càrrec de la custòdia del alumne/a i en qualsevol cas s’informarà el tutor/a 

tan aviat com sigui possible. 

3. Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en 

horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys causats al 

material del centre o bé al d'altres membres  de la comunitat  

educativa. La realització d'aquestes tasques no es podrà prolongar per 

un període superior a dues setmanes. 

Un cop hi hagi la proposta de sanció, per part de la direcció del centre 

s’informarà a la família del marc de realització d’aquestes tasques, que en cap 

cas serà inferior al temps  necessari per la reparació del dany causat. En cas 

que calgui reparar econòmicament  els danys causats, serà la família qui 

haurà d’assumir-ne els costos. 

4. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o 

complementàries del centre per un període màxim d'un mes. 

La direcció del centre, un cop escoltades les parts implicades, comunicarà per 

escrit amb el model estandarditzat a la família la decisió de suspensió del dret. 

Aquesta comunicació escrita s’incorporarà a l’expedient disciplinari de 

l’alumne/a i s’informarà l’AMPA o l’entitat organitzadora de l’activitat de la 

decisió que s’hagi pres. 

5. Canvi de grup o classe de l'alumne o de l'alumna per un període 

màxim de quinze dies.  

La decisió la prendrà la direcció del centre escoltats els diferents implicats. 

Aquesta decisió es comunicarà per escrit a les famílies mitjançant el model 
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estandarditzat i s’incorporarà a l’expedient de l’alumne/a. L’alumne/a haurà 

d’efectuar els treballs acadèmics que se li encomanin. No podrà assistir a cap 

activitat del seu grup classe, però sí té dret a l’esbarjo. 

6. Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període 

no superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d'aquestes classes 

l'alumne o l'alumna ha de romandre al centre efectuant els treballs 

acadèmics que se li encomanin.  

La decisió la prendrà la direcció del centre escoltats els diferents implicats. 

Aquesta decisió es comunicarà per escrit mitjançant el model estandarditzat i 

s’incorporarà a l’expedient disciplinari de l’alumne/a. L’alumne/a haurà 

d’efectuar els treballs acadèmics que se li encomanin en un espai habilitat a 

l’escola pel compliment de la sanció. No podrà assistir a cap activitat fora del 

centre, celebració, ni extraescolar ni d’esbarjo. 

Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a 

la convivència (Article 25) 

 

Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre (Article 37 ) 

Són subvencionables com a faltes, en els termes i amb el procediment 

establerts en  aquest capítol, les següents conductes greument perjudicials per 

a la convivència en el centre: 

 Els actes greus d'indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la 

comunitat educativa: 

o Insultar  i agredir greument i incitar a fer-ho 

o Robar     

 L'agressió física o les amenaces contra altres membres de la comunitat 

educativa: 

o Agressió a un membre i el fet de fer-ne publicitat  

o Incitació a l’agressió i l’amenaça 

o El trencament d’objectes o indumentària personal d’altri 

 Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat 

escolar, particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, 

sexual, racial o xenòfoba o es realitzin contra l'alumnat més vulnerable 

per les seves característiques personals, socials o educatives. 

o Negar-se a seure al costat d'un company o a compartir material 

amb ell 

o Simulació de fer l'acte sexual amb els companys 

o Insultar, Difamar i Ridiculitzar. 
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o Marginar en el joc. 

o Suplantar la identitat. 

o Desestabilitzar psicològicament  

 La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació 

o sostracció de documents i material acadèmic. 

o Copiar en exàmens i treballs 

o Falsificar la firma dels pares en les notes a l'agenda 

o Utilitzar el correu o la contrasenya d’altri 

o Suplantar algú telefònicament 

o Sostreure llibretes, apunts, exàmens, informes, expedients, etc. 

 El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències 

del centre, del seu material o dels objectes i les pertinences dels altres 

membres de la comunitat educativa. 

 Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal 

de les activitats del centre:  

 Es farà especial atenció a les baralles, així com a qualsevol acte 

injustificat que tingui lloc fora de l’escola però que tingui una clara 

repercussió en ella (actes inacceptables per  telèfon o correu 

electrònic, per exemple). Així mateix el marxar injustificadament o sortir 

del recinte quan no és hora de fer-ho i sense el permís necessari serà 

considerat un acte  injustificat. 

 Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la 

integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre. 

Caldrà respectar les normatives referents a salut, higiene, prevenció i 

respecte. 

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

convivència  en el centre. La suma de moltes faltes lleus que es segueixen 

cometent de forma reiterada i sense fer cas dels avisos constituirà una falta 

greu. 

Procediment per l'aplicació de mesures correctores i sancions de les faltes 

greument perjudicials:  

 1. Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre 

tipificades a  l’article 38 de la Llei d’educació es corregeixen mitjançant una 

sanció de les previstes a  la Llei esmentada.  

Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de 

l’expedient incoat  a l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora 

incorpori alguna activitat d’utilitat social per al centre i, en el seu cas,del 
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rescabalament de danys que es puguin establir de  manera complementària 

en la resolució del mateix expedient. 

 2. La instrucció de l’expedient a què fa referència l’apartat anterior 

correspon a un o  una docent amb designació a càrrec de la direcció del 

centre. A l’expedient s’estableixen els fets, i la responsabilitat de l’alumnat 

implicat, i es proposa la sanció així com, si  escau, les activitats d’utilitat 

social per al centre i, en el seu cas, l’import de reparació o  restitució dels  

danys o materials que eventualment hagin quedat afectats per l’actuació  

que se sanciona. 

 3. De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa 

l’alumnat afectat i, en el  cas de menors de 18 anys, també els progenitors o 

tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions d’instrucció que es 

considerin oportunes, abans de formular la proposta  definitiva de resolució, 

l’instructor o instructora de l’expedient ha d’escoltar l’alumnat afectat, i també 

els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de l’expedient completat 

fins a la proposta de resolució provisional per tal que puguin manifestar la seva 

conformitat amb allò que a l’expedient s’estableix i es proposa o hi puguin 

formular al·legacions. El termini per realitzar el tràmit de vista de l’expedient, de 

la realització del qual n’ha de quedar constància escrita, és de cinc dies 

lectius i el termini per formular-hi  al·legacions és de cinc dies lectius més. 

 4. Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o 

a la de la resta d’alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del 

centre pot aplicar, de manera  excepcional, una suspensió provisional 

d’assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un 

màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució  de la direcció que 

incoa l’expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no assistència al centre. 

Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir al centre, però no podrà participar en les 

activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional 

d’assistència a classe. En tot cas, en la suspensió provisional d’assistència a 

classe, que s’ha de considerar a compte de la sanció, s’han de determinar les 

activitats i mesures educatives  a dur a terme durant aquest període. 

 5. Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels 

progenitors  o tutors legals, o de l’alumnat afectat si és major d’edat, el 

consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació 

dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials 

corresponents. En qualsevol cas, la direcció del  centre ha d’informar 

periòdicament el consell escolar dels expedients que s’han resolt. Les faltes i 

sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres 

mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 

 6. Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que 

comportin la pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes 

d’escolarització obligatòria es  procurarà l’acord del pare, mare o tutor o 

tutora legal. Quan no s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la 

sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit. La sanció 

d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes 

obligatòries, ha de garantir a l’alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El 

Departament d’Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre 
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afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de l’alumnat en 

qüestió. 

 7. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument 

perjudicials per a la convivència, l’alumne/a, i la seva família en els i les menors 

d’edat, reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten la 

sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. 

Tanmateix, ha de quedar constància  escrita del reconeixement de la falta 

comesa i de l’acceptació de la sanció per part de  l’alumne/a i, en els i les 

menors d’edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal. 

5. Funcionament del centre. 

5.1. Aspectes generals. 

     5.1.1. Horaris del centre: 

Entrades i sortides del centre. 

L’horari dels alumnes de la ZER el Moianès Llevant mentre continuem impartint 

la sisena hora és:  

 Matins : dilluns a divendres de 8:30h a 13:00h 

 Tardes : dilluns, dimarts i dijous de 15:00h a 17:00h 

 divendres  de 15:00h a 16:30h 

 Dimecres a la tarda no tenen escola.  

Els alumnes han de respectar les hores d’entrada a l’escola, les tornades del 

pati i els canvis de classe, per tal de poder començar la classe sense 

interrupcions. Es considerarà retard a partir dels 5 minuts. 

També es considerarà retard, per part de les famílies, si no s'ha recollit els/les 

alumnes quan passin més de 10 minuts després d’acabar les classes. 

Vigilància d’esbarjos 

Considerem el temps d'esbarjo  com a  temps educatiu i per tant tots els 

mestres han de fer un mínim de dues sessions de vigilància d'esbarjo per tal 

d'observar i conèixer a l'alumnat en un altre context  diferent a l'aula on es 

donen interaccions espontànies entre iguals. Considerem que és una bona 

manera d'observar als infants en un context diferent.  

És molt important ser puntual tant a l’entrada com a la sortida del pati.  

Reunions amb les famílies i tutors/es legals  

Al llarg de l’horari escolar cada tutor/a té dins el seu horari una hora destinada 

a l’atenció dels pares i mares. Es faran dues entrevistes al llarg del curs escolar 

(una al finalitzar el primer trimestre i l’altra al finalitzar el tercer trimestre) per tal 

de comentar el seguiment i evolució de l’alumne/a. Per altra banda, tant la 

família com els docents poden convocar reunions extraordinàries per tractar 
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temes sobrevinguts. Per tal de mantenir el bon funcionament a les escoles, serà 

imprescindible procurar que aquestes reunions es portin a terme dins l’horari 

establert, sempre hi quan sigui possible.  

A l’inici de curs cada mestre/a informarà de quina hora setmanal disposa per 

atendre a les famílies.  

     5.1.2. Absències. 

Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta assistir a 

classe i respectar els horaris establerts. Aquest apartat inclou les sortides, les

     colònies, les festes i les celebracions del centre. 

Aquest punt està regulat en l'apartat 4.3.1. (pàgina 20)   

     5.1.3. Seguretat, higiene i salut.  

Nens malalts, infeccions i paràsits.  

Les malalties infeccioses que es poden transmetre d'una persona a una altre 

per qualsevol mecanisme són freqüents en nens/es escolaritzats, i en general 

no cal excloure´ls de l’escola quan estiguin afectats per infeccions respiratòries 

lleus lleva que es doni alguna de les següents condicions: 

 la malaltia impedeix que l'alumne dugui a terme les seves activitats amb 

normalitat. 

 la malaltia requereix més atencions de les que els mestres poden donar-

li, merament l'atenció envers la resta d'alumnes. 

 l'alumne presenta: febre, letargia, irritabilitat, plora constantment, respira 

amb dificultats o altres signes que evidenciïn una malaltia greu. 

 presenta exantema amb febre o canvis de comportament i el metge no 

ha determinat que no es tracta d'una malaltia infecciosa 

Accidents a l’escola  

En cas que es produeixi un accident  a l'escola , el professor o altres 

professionals   d'atenció educativa que es trobin dirigint o vigilant una activitat 

escolar, extraescolar o complementària en la qual tingui lloc un accident, 

hauran d'atendre la situació produïda amb els mitjans de què puguin disposar, 

actuant en tot moment amb diligència i conformement al que estableix la 

normativa vigent. (DOGC núm. 1510, de 25 d'octubre).   

El director/a del centre ha de comunicar els fets, al més aviat possible, a la 

direcció dels serveis territorials a fi que l'òrgan competent pugui prendre les 

mesures adients de  protecció de l'alumne accidentat, si escau, i assabenti el 

pare, la mare o els seus tutors legals, o les persones perjudicades (tercers), dels 

fets ocorreguts i del procediment establert per reclamar en via administrativa. 

Per iniciar el procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial en via 

administrativa, l'interessat, o el pare, la mare o els tutors legals de l'alumne, ha 

de presentar un escrit de reclamació davant la direcció dels serveis territorials. 

Cal que els  particulars adjuntin a l'escrit documentació acreditativa del seu 
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dret i un detall sobre l'estimació del perjudici ocasionat. En el cas d'accidents 

soferts per alumnes, els interessats presentaran una fotocòpia del llibre de 

família o del document judicial que acredita la representació legal del menor, 

el certificat mèdic de lesions, la justificació i avaluació de les despeses 

originades, o que es puguin originar, en ocasió de l'accident, i qualsevol altra 

documentació que considerin pertinent. 

El director/a del centre ha d'emetre un primer informe descriptiu de la possible 

lesió en els béns o drets dels particulars i, sempre que hi concorrin les 

circumstàncies que puguin donar lloc a responsabilitat civil de l'Administració, 

l'ha de traslladar per via urgent a la direcció dels serveis territorials. 

El director del centre, amb l'assistència deguda, haurà d'elaborar 

posteriorment un  informe detallat dels fets i de les circumstàncies 

relacionades amb l'accident i trametre'l sense demora a la direcció dels serveis 

territorials. Per a l'elaboració d'aquest informe, el director ha de tenir en 

compte la versió dels fets donada (i ratificada posteriorment per  escrit) pel 

professor o la persona que tenia encarregada la direcció, la vigilància o la 

custòdia de l'alumne en el moment de produir-se l'accident, i les informacions 

verbals o documentals de què pugui disposar. 

L'Administració resol l'expedient en el termini màxim de sis mesos, en notifica la 

resolució al reclamant i, si escau, tramita l'abonament de la indemnització 

corresponent. 

Higiene de l’alumnat 

Els alumnes han d’arribar a l’escola amb bones condicions higièniques. Des de 

la ZER  es vetllarà per fer un treball sistemàtic dels hàbits d’higiene amb tots els 

alumnes.  

En cas de que algun alumne no assisteixi a l’escola amb unes bones 

condicions  higièniques a l’arribada, el/la mestre/a tutor/a parlarà amb la 

família i se’n farà un seguiment. En cas que la situació no millori amb un temps 

es donarà avís a Serveis  Socials.  

Vestimenta (samarreta ZER + bata) 

Durant les sortides, per facilitar i poder trobar de manera immediata als 

alumnes de cada escola, es recomana que els alumnes duguin posada la 

seva samarreta de la ZER del color corresponent de cada escola. 

Durant les activitats en el centre escolar, els/les alumnes hauran de dur bata 

només en aquelles situacions en que es requereix, es a dir, durant aquelles 

activitats susceptibles d’embrutar-se la roba (activitats de pintura,...). 

De la mateixa manera cal l’ús de xandall i sabates esportives per realitzar les 

activitats d’Educació Física i /o psicomotricitat. A més es portarà una tovallola 

per netejar-se després de l’activitat.  
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5.2. Gestió de suggeriment, queixes i reclamacions.  

    5.2.1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació del 

servei que qüestioni l’exercici professional del personal del 

centre. 

Quan una família tingui alguna queixa en relació a l’actuació o l’exercici 

professional  d’algun mestre , les vies per solucionar-ho són les següents: 

Demanar una entrevista amb el/la mestre/a en qüestió per abordar el tema i 

buscar solucions. 

En el cas de no poder solucionar la queixa per aquesta via, o davant de 

actuacions  reiterades per part d’aquest /a mestre/a, es posarà en 

coneixement del director/a del  centre per escrit. 

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 

a la direcció del centre i  han de contenir la identificació de la persona o 

persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i, 

sempre que sigui possible, les dades, documents o  altres elements 

acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fa referència. 

El director del centre ha de traslladar còpia de la queixa al professor o 

treballador afectat  i, directament o per mitjà d'altres membres de l'equip 

directiu del centre, obtenir informació sobre els fets exposats. 

Obtinguda la informació i escoltat l'interessat, el director 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, fent constar en l'escrit  l'òrgan al qual poden recórrer si 

no queden satisfets per la resolució adoptada. La documentació generada 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 qüestionin l'exercici professional de personal del centre ha 

d'explicitar-se en les normes d'organització i funcionament del centre, atenent 

el que estableix la Resolució de 24 de maig de 2004 (FDAADE 1.006, de maig 

de 2004). 

Quan la direcció del centre consideri que és procedent l'aplicació de la via 

disciplinària, s'ha de distingir entre les dues situacions següents:  

a) Personal amb vinculació administrativa 

Per a aquells fets que podrien ser qualificats de presumptes faltes lleus, serà 

d'aplicació  el procediment sumari que el Departament ha adaptat al 

context dels centres educatius públics per l'Ordre EDU/521/2010, de 2 de 

novembre (DOGC núm. 5756 de 16.11.2010). 

Per a aquells fets que podrien ser qualificats de presumptes faltes greus o molt 

greus, la direcció del centre ha de fer la pertinent proposta d'incoació 

d'expedient disciplinari i la tramitarà als serveis territorials d'ensenyament o, a la 

ciutat de Barcelona, al Consorci  d'Educació. 
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b) Professorat de religió i altres docents amb vinculació laboral 

En aquest cas s'estarà al que es preveu per al personal laboral en el document 

"Qüestions relatives al personal d'administració i serveis i als professionals 

d'atenció  educativa i de suport a la docència del Departament 

d'Ensenyament". 

D'altra banda, cal tenir en compte, respecte als supòsits d'absència, retards i 

retards no justificades dels professors amb vinculació administrativa, que una 

vegada efectuada la tramitació de la retenció proporcional d'havers sense 

caràcter sancionador, si el director del centre constata que es donen, al 

mateix temps, circumstàncies que són objecte de la via disciplinària, se seguirà 

el procediment per a faltes lleus, greus o molt greus establert anteriorment. 

Tanmateix, cal recordar que la sanció de descompte d'havers prevista a 

l'article 9, apartat h, i a l'article 13 del Reglament de règim disciplinari de la 

funció pública de  l'Administració de la Generalitat, aprovat pel Decret 

243/1995, de 27 de juny, ha estat derogada per la Llei 5/2012, de 20 de març, 

de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les 

estades en establiments turístics (DOGC núm. 6094, de 23.3.2012). 

 5.2.2. Reclamacions sobre avaluacions i qualificacions 

obtingudes al llarg del curs.   

Segons els criteris establerts pel Decret 142/2007 del 26 de juny i tenint en 

compte els  criteris d’avaluació oficials  referits a les àrees curriculars, l’equip 

de mestres de la nostra escola informa totes les  famílies dels següents aspectes 

que s’aplicaran en efectuar l’avaluació dels vostres  fills/filles: 

 L’avaluació és contínua, global, i té en compte el progrés en el conjunt 

de les àrees. 

 L’alumnat que no hagi assolit alguns dels objectius de les àrees podrà 

passar al cicle  o etapa següent, prèvia valoració de la Comissió 

d’Avaluació. En aquest cas, s’explicitaran quins són els ajuts  i 

actuacions necessaris i, si cal, un pla individualitzat. 

 Quan un alumne no assoleixi les competències bàsiques, podrà 

romandre un curs més en el mateix cicle, sempre que la Comissió 

d’Avaluació ho consideri adequat. 

 L’anterior mesura només podrà ser adoptada una vegada al llarg de 

l’etapa i, si cal, amb un pla individualitzat. 

 Per garantir la continuïtat del procés de formació, cada alumne 

disposarà, en finalitzar l’etapa, d’un informe sobre el seu aprenentatge. 

 Criteris d’avaluació per etapes: 

Educació Infantil:  

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5505/09303079.pdf 

Educació Primària:  

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5505/09303079.pdf
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https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5155/08163010.pdf 

En el cas que la família de l’alumne no estigui d’acord amb l’avaluació i/o 

qualificació obtinguda pel seu fill/a, s’adreçarà en primer lloc al tutor/a, i 

aquest informarà de manera més exhaustiva dels criteris d’avaluació del 

centre, l’avaluació continuada realitzada a l’alumne i les raons per les quals 

l’alumne té aquesta avaluació/qualificació. Informarà també dels ajuts i 

actuacions realitzats per tal que l’alumne/a assoleixi els objectius  proposats, 

així com també de les actuacions , ajuts, i plans individualitzats, si s’escauen, en 

el futur. En tot cas, és la Comissió d’Avaluació qui decideix la permanència o 

no d’un any més en el mateix cicle. 

 5.2.3. Impugnació de decisions dels òrgans i personal del centre. 

Les decisions prèviament aprovades, bé en el Consell Escolar de ZER o en el 

Claustre de professors de ZER poden ser impugnades per consens , i si no 

s’arriba a l’acord, amb un mínim dels 2/3 de vots a favor dels òrgans constituïts, 

i sempre que no esdevinguin contradictòries amb la normativa vigent.  

5.3. Plans de funcionament dels menjadors escolars. 

Cada escola disposa d'un pla de funcionament de menjador específic del seu 

centre, on es regula tota la normativa. 

 *Podeu demanar-los i consultar-los a les diferents escoles. 

6. Col·laboració i participació dels sectors de la comunitat 

escolar. 

6.1. Les famílies. 

La ZER està oberta a la comunitat educativa, tothom qui vulgui participar ho 

pot fer.   

A inici de curs s’elaborarà una borsa amb els voluntaris que volen participar en 

les diferents activitats a l’escola.  

Des de la direcció del centre, tenint en compte la borsa de voluntaris 

planificarà amb la  col·laboració del claustre, les diferents activitats dins la 

Programació General Anual de  Centre.   

6.2. Procediments de participació.  
 

Els voluntaris de la Comunitat Educativa poden participar al centre en les 

següents situacions: 

 Col·laboració amb diferents activitats dins el centre (tallers, 

conferències, etc.) 

 En sortides fora del centre que no impliquin desplaçament amb 

vehicle.  

 Tenint en compte la borsa de voluntaris es procurarà fer serveis 

rotatius perquè no sempre participi la mateixa gent.  

https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5155/08163010.pdf
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 Sempre que vingui un voluntari hi haurà un mestre referent de 

l’escola.   

 En el moment que el voluntariat entri a l’aula haurà de seguir els 

criteris pedagògics següents: 

o En cas que sigui pare/mare d’un/a alumne/a ve per 

atendre tot el grup i no només al seu fill/a. 

o Tot el què passa durant l’activitat i al centre és 

confidencial.  

o En cas de dubte o d’una situació complexa el referent i 

per tant qui decideix és el/la mestre/a. 

o S’han de tenir sempre en compte els criteris pedagògics 

de la ZER.   

6.3. Regulació de la carta de compromís.  

 
La carta de compromís educatiu és una eina que facilita la cooperació entre 

les famílies i  el centre educatiu i ha d'expressar els compromisos que s'avenen 

a adquirir per garantir la cooperació entre les seves accions educatives en un 

entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el desenvolupament de les 

activitats educatives, d'acord amb l'article 7  del Decret 102/2010, de 3 

d'agost, d'autonomia dels centres educatius i l'article 20 de la Llei 12/2009, del 

10 de juliol, d'educació. 

Els continguts comuns de la carta s'han de formular amb la participació de la 

comunitat escolar, especialment els professionals de l'educació i les famílies, i 

els ha d'aprovar el consell escolar. 

El centre i la família hauran de formalitzar la carta de compromís amb els seus 

continguts comuns en el moment de la matrícula. Aquest document anirà 

signat pel pare, mare o tutor legal de l'alumne i pel director del centre 

educatiu públic o pel titular del  centre privat concertat o, en el seu nom, per 

qui disposin les normes d'organització i  funcionament del centre. 

Per això, els centres educatius, d'acord amb cada família, poden completar 

cada carta  de compromís amb una addenda de continguts específics 

addicionals on, un cop detectades les necessitats de cada alumne, 

s'especifiquen les mesures que es duran a terme per millorar el seu rendiment 

escolar i la seva integració escolar i social, els  compromisos que cada família i 

el centre s'avenen a adquirir en relació amb aquestes accions, i el seguiment 

dels resultats de les mesures dutes a terme. 

De la carta de compromís, de les revisions successives i de les addendes de 

continguts específics signades, n'ha de quedar constància documental al 

centre i a la família. 
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7. Annex: Protocol conducta: Pla de suport positiu. 
Per donar resposta a les necessitats específiques de l’escola de Sant Quirze 

Safaja, s’ha elaborat un protocol de conducta de suport positiu, aprovat pel 

Consell Escolar de l’escola de Sant Quirze Safaja  el 28 de juny de 2018i 

informat al Consell Escolar de ZER del 5 de juliol de 2018.  

 

Aquest pla de suport conductual per a l’Escola Sant Quirze Safaja, està 

elaborat per tots els mestres que passen per l’escola. En tot moment assessorat 

per l’EAP i el CRETDIC amb el vistiplau d’Inspecció i les famílies de l’escola 

aprovat en el Claustre Escolar el dia 28-06-2018. El pla manté les mateixes 

normes de  les actuals NOFZ , especificades  a les necessitats que presenta 

aquest centre escolar. El pla conductual només vol ser un marc de 

funcionament, convivència, reflexió respecte i aprenentatge conductual i 

social amb coneixement de les famílies, alumnes i mestre, 

PLA DE SUPORT CONDUCTUAL POSITIU HORNER  & SUGAI 

 

Conductes diana: 

- Ex. No es pot permetre qualsevol tipus d’agressió verbal (insult, 

amenaça, coacció…) ni a companyes ni al professorat 

- No es permeten les agressions físiques de cap mena (ni les que ella 

considera “de broma”) 

 

● NIVELL 0: La professora abans de començar la classe ha de fer saber a 

tots els alumnes quines són les expectatives (què esperem d’ells que 

facin en aquella estona). 

● NIVELL 1:  Si comença a comportar-se de manera inadequada l’avisem 

un cop i l’animem a comportar-se. 

● NIVELL 2: Li donem l’oportunitat de sortir un moment de la classe (5’)i 

tornar entrar per treballar. 

● NIVELL 3: Si continua mirem de separar-lo del grup de treball o del 

company i que treballi sol/a a l’aula. 

● NIVELL 4: Si tot i així no va bé li demanem que surti de l’aula. 

● NIVELL 5: si no vol anem a buscar a una altra mestra o a algú de 

direcció  i li donem la feina que ha de fer fora.  Quan ha de sortir de 

l’aula s’ha d’escriure la incidència per tenir el registre, i notificar-ho a la 

tutora individual. 

● NIVELL 6: Si tot i això no vol sortir intentem reconduir la situació i es 

trucarà als tutors legals  perquè el vinguin a buscar. En cas que no 
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vinguin ni es justifiquin apropiadament, s’informarà a Inspecció. 

● NIVELL 7: En cas de segrest emocional amb risc de fer-se mal o fer mal a 

tercers, es trucarà al 112 i posteriorment a la família (si no s’havia fet) 

Si l’agressió és física o es tracta d’una agressió verbal molt forta, cal saltar-se 

les passes que s’estimin necessàries 

 HORARI (CADA CURS S’ADAPTA) 

hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous divendres 

      

     

     

      

     

     

 PATI 

      

     

     

 DINAR 

 

 

      

     

     

      

 

 

 

nivell o: 
expectati
ves 

 

 

nivell 1: 
avís 

 

 

nivell 2: 
sortir 5' 

 

 

nivel 3: 
seure 
sola 

 

 

nivell 4: 
surt aula 

 

 

nivell 5: 
avís 
equip 
directiu 

 

 

nivell 6: 
trucar 
tutors 
legals 

 

 

nivell 7: 
112 
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CONDUCTES I CONTINGÈNCIES 

A CONDUCTA REPARACIÓ REFORÇ 

Agressió física Incidència greu 

TF. Cridarem els pares i no 

vindrà fins passats tres 

dies. 

Haurà de fer una reflexió 

per escrit (plantilla)del 

que ha fet pels  mestres i 

l’afectat 

Reforç social positiu treballat 

prèviament  amb el grup 

sense la persona expulsada. 

Si hi ha una agressió no 

podrà anar a la propera 

sortida programada. Un altre 

agressió impedeix la 

participació a cap sortida 

més. El dia de la/es 

sortida/es ha de venir a 

l’escola. 

Compensació productiva a 

la comunitat acordat pel seu 

grup-classe.  

Agressió física lleu 

(pessigades, 

empentes, 

clatellades,etc) 

Incidència lleu. El primer 

avís s’anota al registre 

d’incidències i es queda 

sense pati aquell mateix 

dia o l’endemà. I el segon 

avís expulsió d’un dia de 

l’aula.  

Haurà de fer una reflexió 

per escrit (plantilla) del 

que ha fet pels  mestres i 

l’afectat 

Es parla amb tot el grup-

classe o l’implicat i es 

comenta que hi ha 

conductes que no són 

apropiades per potenciar la 

convivència i bon ambient a 

les aules. 

Podrà anar a les sortides 

d’un trimestre si no supera 2 

agressions 

Compensació productiva a 

la comunitat acordat pel seu 

grup-classe. 

Agressió verbal 

greu (insults de 

pes, amenaces...) 

Incidència greu 

TF. S’anota al registre 

d’incidències i se li 

comunica a la família.  

Expulsió de l’aula durant 

un dia i haurà de fer una 

reflexió per escrit 

(plantilla) del que ha fet 

Reforç social 

Podrà anar a les sortides 

d’un trimestre si no supera 

més de 3 agressions verbals. 

Compensació productiva a 

la comunitat acordat pel seu 

grup-classe. 
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pels  mestres i l’afectat.  

Impedir fer classe 

(faltant el respecte 

als companys) 

Incidència (depenent de 

la gravetat) 

TF s’anota al registre i surt 

fora de la classe.  

I no comparteix espai 

amb els companys fins 

que no demostri que és 

capaç de comportar-se. 

Haurà de fer una reflexió 

oral o per escrit (plantilla) 

del que ha fet pels  

mestres i l’afectat. 

 

Reforç social 

Es parla individualment del 

que ha passat i en grup. 

Podrà anar a les sortides si no 

supera les 5 faltes de 

respecte durant un trimestre. 

Compensació productiva a 

la comunitat acordat pel seu 

grup-classe. 

 

 

● A les famílies o tutors se’ls comunicaran les incidències a través de 

l’agenda de l’alumne/a, el dia que passi i aquesta haurà de retornar 

signada conforme estan informats. Si es considera necessari també es 

podrà concretar una reunió amb la família. 

● En el cas de les incidències greus, s’avisarà personalment a les famílies 

via telèfon i/o correu electrònic.  

● En funcions de les criatures, es valorarà a nivell de claustre la gravetat 

de les agressions. 
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B CONDUCTA TREBALL REFORÇ 

Aixecar-se 

constantment 

Continuar la classe dret, 

dempeus i continuar la 

feina que se li ha 

demanat. 

Donar-li l’oportunitat de 

tornar a seure a la cadira un 

cop hagi reflexionat 

oralment de manera 

individual i en grup sobre la 

seva actitud 

Negar-se a complir 

les instruccions i 

avisos del mestre 

La feina la fa fora de 

l’aula (porta oberta) en 

un altre espai o aula amb 

un altre grup i s’anota al 

registre. 

 

Un cop hagi finalitzat la feina 

i hagi reflexionat oralment 

pot tornar a entrar a l’aula 

sempre i quan demani 

disculpes al grup. 

Negar-se a fer la 

feina 

Si no fa la feina es queda 

a l’hora del pati fins 

acabar-la o se l’emporta 

a casa de deures pel dia 

següent amb 

comunicació als pares a 

l’agenda. 

Un cop hagi entregat la 

feina, el mestre/a l’ajuda a 

fer la reflexió sobre les 

sensacions d’assolir fites 

durant el dia a dia a l’aula. 

Sortir de forma 

habitual de l’aula 

sense demanar 

permís 

Si repetidament  surt de 

l’aula, se li comentarà 

que ja no podrà tornar a 

entrar. Haurà de continuar 

fent el treball a fora 

d’aquesta. (porta oberta) 

Se li donarà l’oportunitat 

d’entrar a la següent classe, 

fent l’activitat a fora d’ella.. 

No cuidar el 

material de l’aula 

El material que no es 

cuida o es fa malbé 

(sempre que no sigui un 

accident) es substituirà 

per material de casa. 

Fer reflexionar al grup que el 

material val diners i que cal 

respectar-lo. 

Interrompre la 

classe per cridar 

l’atenció 

El mestre/a avisarà a 

l’alumne/a de la 

conducta inapropiada i el 

segon avís aquest sortirà 

de l’aula, perquè la resta 

de grup pugui treballar 

amb bon clima. 

 

 

Un cop hagi finalitzat la feina 

i hagi reflexionat pot tornar a 

entrar a l’aula sempre i quan 

demani disculpes a tot el 

grup. 
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● Totes aquestes conductes s’anotaran els registres d’incidència, per 

poder informar a les famílies o tutors quan sigui necessari.  Cada 6-8 

(depèn de l’alumne) es comunicarà via agenda a les famílies o tutors. 

 

C CONDUCTA OBSERVACIONS 

No fer els deures Anotar a la graella de deures i a 5 

faltes es farà feina extra un dia a 

l’hora del pati. Es tindran en compte 

en la nota final de l’àrea. 

Seure malament Ajudar-ho a millorar la postura a 

l’hora de seure, i fer la reflexió. Si no 

vol seure bé, sempre s’exigirà una 

posició respectuosa a l’aula. 

Arribar tard Si arriben més tard de les 8:45 (sense 

un motiu justificat i de forma 

reiterada) no podran entrar a l’aula 

fins la propera classe. Es quedarà 

fora de l’aula fent una feina extra 

(ja preparada) diferent a la que 

està fent el seu grup. El retard es 

marca a la llista d’assistència(R)  

 

ESTIL DOCENT MÉS APROPIAT PER COM tractar als alumnes exemples:  

o Seré, amable i suau. 
o De respecte en tot moment. 
o Validant el seus sentiment (no la seva conducta) 

o Evitar el confrontament i elevar el to de veu. 
o En la mesura del possible intentar que faci el que volem per 

suggeriment, evitant l’ordre directa.  És bo informar del que esperem 
d’ell i no insistir en que ho faci immediatament (és probable que al cap 
d’una estona s’engresqui i ho faci) 

o Establiment d’unes normes que donin coherència a les actuacions i 
conseqüències que se’n derivin.  Les conseqüències és millor que derivin 
de la norma i no de la voluntat del professor, per evitar el 
confrontament. 

 

 

 

 


