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NOF (NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA ZER) 

TÍTOL I.- INTRODUCCIÓ 

 

Les Normes d'Organització i Funcionament (NOF) és un document prescriptiu que ha de 

recollir els aspectes relatius al funcionament intern de la ZER en allò no específicament 

previst a l’ordenament normatiu general. 

L’organització general de la ZER i la confecció d’aquest NOF es basa en els següents 

referents normatius que ha de comptar amb l’aprovació del Consell Escolar:  

 Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4), d’Educació (LOE). 

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, (DOGC 16.7.2009) d’educació (LEC) 

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

5.8.2010). 

El NOF afecta tota la comunitat educativa, per tant és aconsellable que tots els seus 

estaments participin en la seva elaboració fent les modificacions i aportacions que calguin 

per millorar-lo a través del Consell Escolar. 

Ha de garantir els drets que la legislació atorga a cada sector i estructurar normes 

tècniques, funcionals, pedagògiques i administratives per portar a terme el procés 

educatiu i al mateix temps poder disposar de mecanismes adequats per modificar i 

canviar el que calgui en aquest NOF, per tant sempre té un caràcter de provisionalitat i 

perfeccionament. 
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TÍTOL II.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE COORDINACIÓ DE ZER 

2.1.- Organigrama dels òrgans unipersonals i col·lectius de la ZER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOF (NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA ZER) 
 

7 

 

 



NOF (NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA ZER) 
 

8 

 

2.2.- Òrgans unipersonals de direcció de la ZER 

 

Les funcions dels òrgans unipersonals de govern de ZER i/o de centre seran les 

assenyalades a la normativa vigent: 

 

Correspon al Director/a: 

Són competències del director : 

 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. 

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

atribuïdes al claustre de professors i al consell escolar. 

 Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar plans 

per a la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre. 

 Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents. 

 Exercir el comandament de tot el personal adscrit al centre. 

 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’agilització 

dels procediments per a la resolució dels conflictes en els centres. 

 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. 

 Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions 

externes i en l’avaluació del professorat. 
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 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. 

 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. 

 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. 

 Qualsevol altra que li encomani l’Administració educativa. 

 

Correspon al 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 de l’escola. 

Són funcions específiques del cap d'estudis:   

 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. 

 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. 

 Substituir el director en cas d'absència. 
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 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. 

 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. 

 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 escola. 

 Coordinar   la   programació   de   l'acció   tutorial  desenvolupada en el centre i fer-

ne el seguiment. 

 Coordinar   les   accions  d'investigació  i  innovació educatives i de formació i 

reciclatge del professorat que es  desenvolupin en l’escola, quan s'escaigui. 

 Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o  atribuïdes per disposicions 

del Departament d'Ensenyament. 

 

Correspon al Secretari/a de la ZER i/o escola: 

Correspon  al  secretari  dur  a  terme  la gestió de  l'activitat econòmica i administrativa 

del col·legi, sota el  comandament del director, i exercir, per delegació d'aquest,  la 

prefectura del personal d'administració i serveis adscrit  a l’escola, quan el director així ho 

determini. 

Són funcions específiques del secretari les següents:   

 Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i  aixecar les actes de les 

reunions que celebrin. 
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 Tenir  cura de les tasques administratives de l’escola, atenent la seva programació 

general i el calendari escolar. 

 Estendre les certificacions i els documents oficials de l’escola, amb el vist-i-plau del 

director. 

 Dur   a  terme  la  gestió  econòmica  del  centre,  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. Elaborar el projecte 

de pressupost de l’escola. 

 Vetllar   per   l'adequat   compliment   de  la  gestió  administrativa  del  procés  de 

preinscripció i matriculació  d'alumnes,   tot   garantint   la   seva   adequació  a  les  

disposicions vigents. 

 Tenir  cura  que  els  expedients acadèmics dels alumnes  estiguin  complets  i  

diligenciats d'acord amb la normativa  vigent. 

 Ordenar  el  procés  d'arxiu  dels documents del centre,  assegurar  la  unitat dels 

registres i expedients acadèmics,  diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 

 Confegir i mantenir l'inventari general del centre. 

 Vetllar  pel  manteniment  i  la conservació general del  centre, de les seves 

instal·lacions, mobiliari i equipaments  d'acord  amb les indicacions del director i les 

disposicions  vigents. Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui.  

 Dur  a  terme  la  correcta  preparació  dels  documents  relatius  a  l'adquisició, 

alienació o lloguer de béns i als  contractes  de  serveis  i  subministrament,  d'acord 

amb la  normativa vigent. 

 Aquelles  altres funcions que li siguin encarregades pel  director  de l’escola  o  

atribuïdes  per disposicions del  Departament d'Ensenyament. 
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2.3.- Òrgans col·legiats de participació. 

 

2.3.1.- Consell Escolar de ZER i Escola 

 

Funcionament del Consell escolar de ZER i escoles. 

1. Les funcions del consell escolar són les que estableix l'article 148.3 de la Llei 

d'educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l'equip directiu per al 

compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el 

marc del projecte educatiu del centre, vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern 

unipersonals i col·legiats d'acord amb l'article 144.4 de la Llei d'educació. 

2. El consell escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no 

estigui previst s'han d'aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de 

l'Administració de la Generalitat. 

3. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i 

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

de les seves persones membres. A més, s'ha de fer una reunió a principi de curs i una 

altra a la seva finalització. 

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

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

llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada. 

5. La convocatòria de les reunions s'ha de trametre per la presidència del consell amb 

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

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

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

membres hi estan d'acord. 

6. Quan en l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb l'activitat 

normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d'alguna 

persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, 

se'l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió 

corresponent. 
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Composició del Consell Escolar de la ZER. 

El director o la directora, el o la cap d'estudis i el secretari o la secretària són els òrgans 

de govern unipersonals de la zona escolar rural (ZER).  

El consell escolar de la ZER és l'òrgan col.legiat de participació de la comunitat educativa 

en el govern de la ZER. Està constituït per: 

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

b) El o la cap d'estudis de la ZER. 

c) Els directors o les directores de cadascun dels centres de la ZER. 

d) Un o una representant de cadascun dels ajuntaments dels municipis on 

s'ubiquen els centres que integren la ZER. 

e) Un o una representant del sector de mares i pares de cadascun dels centres que 

integren la ZER. 

f) Dos representants, com a mínim, del claustre de professorat de la ZER. 

g) Un o una representant del personal d'administració i serveis. 

El secretari o secretària de la ZER no és membre del consell escolar, però hi assisteix 

amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell escolar. 

Les normes d'organització i funcionament de la ZER concreten la composició del consell 

escolar de la ZER i en determinen les regles de funcionament. La composició haurà de 

garantir l'equilibri entre el nombre de representants del professorat i dels pares i mares. 

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. 

Cadascuna de les escoles que integren la ZER té consell escolar. La composició i les 

funcions del consell escolar de cada escola es regula a les normes d'organització i 

funcionament de la zona, que ha d'aprovar el consell escolar de la ZER. La composició 

del consell escolar de cada escola ha de garantir la representació equilibrada de tots els 

sectors de la comunitat escolar. 

 

El Consell Escolar de ZER RIU CORB està format pels següents membres: 

 El Director de ZER 

 El Secretari de ZER 

 El Cap d'estudis de ZER 



NOF (NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA ZER) 
 

14 

 

 El Director de cadascuna de les escoles que integren la ZER : Escola El Tallat (Sant 

Martí de Maldà), Escola Maldanell (Maldà), Escola Pere Teixiné (Belianes), Escola Mn. 

Ramon Muntanyola (Els Omells de Na Gaia) i Escola Montalbà (Preixana). 

 Tres representants  dels professors del claustre de la ZER. 

 Un representant de l'Ajuntament de les diferents poblacions on es troben els centres 

de la ZER. 

 Un representant dels pares / mares dels alumnes de les diferents escoles que 

configuren la ZER. 

 Un representant del personal P.A.S. 

El secretari de la ZER que ho és del Consell Escolar amb veu i sense vot en el supòsit 

que no sigui el director d’un dels centres. 

 

Composició dels Consells Escolars de les escoles de la ZER Riu Corb: 

 Escola El Tallat de Sant Martí de Maldà: 

El Director del Centre. 

El Secretari del Centre. 

Un representant de l'Ajuntament. 

Dos representants dels pares i mares dels alumnes. 

Un representant de l’AMPA. 

Tres representants del Claustre.  

 Escola Pere Teixiné de Belianes: 

El Director del Centre. 

El Secretari del Centre. 

Un representant de l'Ajuntament. 

Dos representants dels pares i mares dels alumnes. 

Un representant de l’AMPA. 

Tres representants del Claustre. 

 Escola Maldanell: 

El Director del Centre. 

Un representant de l'Ajuntament. 

Un representant dels pares i mares dels alumnes. 

 Escola Mn. Ramon Muntanyola dels Omells de Na Gaià: 

El Director del Centre. 
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Un representant de l'Ajuntament 

Un representant dels pares i mares dels alumnes. 

 Escola Montalbà de Preixana: 

El Director del Centre. 

El secretari del centre. 

Un representant de l'Ajuntament. 

Dos representants dels pares i mares dels alumnes. 

Dos representants dels mestres. 

El secretari del centre que ho és del Consell Escolar amb veu i sense vot en el supòsit 

que no sigui representant del claustre de mestres. 

Nota: La composició dels diferents Consells Escolars dels Centres pot anar variant en 

funció del nombre d'unitats dels mateixos. 

 

Funcions del consell escolar. 

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 corresponsabilitat, convenis i altres acords de 

col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

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

e) Aprovar la carta de compromís educatiu. 

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

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

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

directora. 

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

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

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

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

conèixer l'evolució del rendiment escolar. 

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

m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 
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2.3.2.-El claustre del professorat a les ZER i de les escoles que la integren 

 

Consideracions generals  

(D102/2010. D.A Quinzena) Condicions de centre únic per a les zones escolars rurals. 

1. La consideració d’una zona escolar rural (ZER) com a centre educatiu únic té les 

característiques i els efectes que es determinen en aquesta disposició, sense perjudici 

de respectar la identitat jurídica de cadascuna de les escoles que la integren. 

2. Totes les escoles agrupades en una ZER comparteixen el mateix projecte educatiu, les 

mateixes normes d’organització i funcionament i la mateixa programació general anual, 

que ha de respectar la singularitat de cadascuna de les escoles. 

3. El director o la directora, el o la cap d’estudis i el secretari o la secretària són els 

òrgans de govern unipersonals de la ZER. La ZER es dota d’un consell escolar i d’un 

claustre. 

4. La direcció de cadascuna de les escoles de la ZER és l’òrgan unipersonal de govern 

de l’escola de caràcter preceptiu, sense perjudici del que determini el Govern en 

aplicació de l’article 43. El director o 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. 

5. L’equip directiu de la ZER, òrgan executiu de govern de la ZER, està integrat pels tres 

òrgans de govern unipersonals de la zona i, com a mínim, per la direcció de 

cadascuna de les escoles. L’equip directiu impulsa i coordina l’aplicació del projecte 

educatiu i gestiona el projecte de direcció de la ZER. 

6. El claustre de professorat de la ZER és l’òrgan de participació del professorat en el 

control i la gestió de l’acció educativa de la ZER. El director o la directora de la ZER 

presideix el claustre, que està integrat per tot el professorat de la ZER. 

7. En cadascuna de les escoles que integren la zona escolar rural es constitueix un 

claustre de professorat, integrat per tot el professorat que presta serveis en l’escola. 

L’adscripció a cada claustre d’escola del professorat itinerant de la ZER i la concreció 

de les funcions de cada claustre d’escola s’estableixen a les normes d’organització i 

funcionament de la ZER. 

8. Els mestres especialistes itinerants de la ZER Riu Corb, formaran part del claustre de 

la ZER i del claustre d’una escola en concret, que es definirà a l’inici de cada curs. 
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Composició 

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

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

del centre. Està integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora 

(Decret 102/2010. Art.48.1) 

 Els professors de religió de centres públics tenen la consideració plena de professors 

del centre i, com a tals, són membres del claustre i tenen la possibilitat de pertànyer a 

tots els òrgans docents del centre, a excepció dels que estiguin explícitament 

assignats a funcionaris. (Document per a l’organització i el funcionament... . Curs 

2011-2012) 

 Les normes d’organització i funcionament del centre concreten la participació d’altres 

professionals d’atenció educativa, que s’ha d’ajustar al que estableixen, 

respectivament per als centres públics i privats concertats, els articles 146.3 i 151.2 de 

la Llei d’educació.(Decret 102/2010. Art.29.3). 

 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 de l’art. 146 LEC. (Art. 146.3 LEC) 

 Correspon al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la 

secretaria del claustre.(Decret 102/2010. Art.33.3). 

 

Funcions del claustre. 

Les funcions que corresponen al claustre de professorat són les que estableix l’article 

146.2 de la Llei d’educació. A més, ha de vetllar i donar suport a l’equip directiu per al 

compliment de la programació anual del centre, i per al compliment del projecte de 

direcció que, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt 

d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats del centre.(D102/2010. Art. 48.2). 

 

El claustre del professorat té les funcions següents (Art. 146.2 LEC): 

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 

c) selecció del director o directora. 
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d) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial. 

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

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

i els resultats. 

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

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

i) de la programació general del centre. 

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

k) en el marc de l’ordenament vigent. 

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

 

La intervenció del claustre en la formulació de les normes d’organització i funcionament 

s’entén sense perjudici de la seva competència per adoptar les decisions sobre els temes 

de caràcter educatiu que li corresponen.(Art. 48.3 D102/2010). 

Funcionament del claustre. 

Quant a les normes de funcionament del claustre de professorat, tot i que la LEC no 

preveu l’aprovació de les seves regles de funcionament en els mateixos termes que ho fa 

per al consell escolar (Art. 148 LEC: el consell escolar ha d'aprovar les seves normes de 

funcionament. En allò que aquestes normes no estableixin, s'apliquen les normes 

reguladores dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat), cal tenir present 

que es tracta també d’un òrgan col·legiat i, en conseqüència, se li ha de donar el mateix 

tractament. 

 

 Normes de funcionament. 

Les normes de funcionament del claustre del professorat de les ZER’s és la següent: 

1r.- Normes específiques de la LEC o del Decret d’autonomia, que són d’aplicació 

directa. 

2n.- Normativa bàsica de la Llei 30/1992 i normes preferents de la Llei 26/2010 sobre 

funcionament d’òrgans col·legiats. 

3r.- Normes de funcionament pròpies que aprovi el claustre. 

4t.- Resta de normes de les Lleis 26/2010 i 30/1992, que són d’aplicació supletòria en 

defecte de regulació específica o pròpia. 
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 Presidència i secretaria del claustre. 

Correspon al director o directora presidir el claustre del professorat (LEC. art.142.4.c). 

Correspon al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la 

secretaria del claustre.(Decret 102/2010. Art.33.3). 

El o la cap d’estudis substitueix el director o directora en cas d’absència, malaltia o 

vacant. (D102/2010. art.32.4). La persona que ocupa la secretaria és substituïda pel vocal 

o la vocal més jove (en els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra 

causa justificada. (L26/2010. art.16.4) 

 

 Funcions del president o presidenta i del secretari o secretària. 

 Les funcions del president o presidenta són: 

a) Exercir la representació de l’òrgan. 

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

c) Fixar l’ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si escau, les peticions de la 

resta de membres formulades amb la suficient antelació. 

d) Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les deliberacions i els 

debats. 

e) Assegurar el compliment de les lleis. 

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

g) Suspendre les sessions per causa justificada. 

h) Visar les actes de les reunions de l’òrgan. 

i) Complir les altres funcions inherents al càrrec. 

 

Les funcions del secretari o secretària de l’òrgan col·legiat són: 

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

b) Estendre l’acta de la sessió. 

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

d) Estendre els certificats pertinents. 

e) Custodiar i arxivar les actes. 

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

g) Complir les altres funcions inherents al càrrec. (L26/2010. art.15) 

 Reunions: 

El claustre del professorat es reuneix preceptivament a l’inici i al final de curs, i sempre 

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

persones membres. (Art. 48.6 D102/2010). 

 

 Convocatòria de les reunions. 

La convocatòria de la sessió de l’òrgan col·legiat, amb l’ordre del dia corresponent, s’ha 

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

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

Les normes pròpies dels òrgans col·legiats poden preveure una segona convocatòria i 

especificar el nombre de membres necessaris per a constituir vàlidament 

l’òrgan.(L26/2010. art.17.1) 

La convocatòria de la sessió de l’òrgan col·legiat s’ha de fer preferentment per mitjans 

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

l’adopció d’acords, sens perjudici que aquesta documentació estigui disponible en un lloc 

web, del qual s’ha de garantir l’accessibilitat i la seguretat.(L26/2010. art.17.2) 

 

 Constitució de l’òrgan col·legiat. 

Per a la constitució vàlida de l’òrgan en primera convocatòria, als efectes de la realització 

de sessions i deliberacions i de la presa d’acords, cal la presència dels titulars de la 

presidència i de la secretaria, o si escau de qui els substitueixin, i la de la meitat, com a 

mínim, dels seus membres. (L26/2010. art.17.4; L30/1992. art.26.1) 

Malgrat que no s’hagin complert els requisits de la convocatòria, un òrgan col·legiat resta 

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

unanimitat.(L26/2010. art.17.3) 

En segona convocatòria, si les normes pròpies de l’òrgan no han especificat el nombre de 

membres necessaris per a constituir vàlidament l’òrgan, el quòrum s’assoleix amb 

l’assistència d’una tercera part dels membres, amb un mínim de tres.(L26/2010. art.17.6) 
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 Desenvolupament de les sessions i de les deliberacions. 

Només poden ésser tractats (objecte de deliberació o acord) els assumptes que figuren en 

l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de l’òrgan col·legiat i es 

declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta. (L26/2010. 

art.18.4 ; L30/1992. art.26.3) 

Les sessions dels òrgans col·legiats poden ésser presencials, a distància o mixtes, 

segons que determinin les normes específiques de l’òrgan, o per acord dels seus 

membres. El president o presidenta ha d’assegurar el dispositiu físic, operatiu o tecnològic 

necessari per a la celebració efectiva de la sessió.(L26/2010. art.18.1) 

Amb independència dels mitjans utilitzats, s’ha de garantir el dret dels membres dels 

òrgans col·legiats a participar en les sessions, i també la possibilitat de defensar i de 

contrastar llurs posicions respectives, la formació de la voluntat col·legiada i el 

manteniment del quòrum de constitució. (L26/2010. art.18.2) 

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

i, si no en té, el de l’administració pública a què s’adscriu. Les sessions a distància poden 

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

temporals marcats pel president o presidenta. (L26/2010. art.18.3) 

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

els membres de l’òrgan col·legiat poden presentar esmenes, addicions o propostes 

alternatives, que han d’ésser debatudes i votades en la sessió. (L26/2010. art.18.5) 

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

deliberacions prèvies a la votació hi pot haver torns a favor i en contra. (L26/2010. 

art.18.6) 

 

 Adopció d’acords i règim de votacions. 

Els acords seran adoptats per majoria de vots (L30/1992. art.26.4) 

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

abstenció amb relació a un acord adoptat resten exempts de la responsabilitat que se’n 

pugui derivar. (L26/2010. art.19.3 ; L30/1992. art.27.4) 

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

presidenta.(L26/2010. art.19.1) 

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

específica de l’òrgan. (L26/2010. art.19.2) 
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 Comissions en el si del claustre. 

Es poden establir comissions de treball en el si del claustre del professorat per a l’estudi 

de temes específics, i determinar-ne l’àmbit d’actuació i les funcions que se’ls encomana 

per tal que formulin aportacions i propostes al claustre. (Art. 48.5 D102/2010) 

 

 Actes de les sessions. 

En l’acta s’han de fer constar els assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps 

en què s’ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords 

adoptats (L30/1992. Art. 27.1), el sentit dels vots i, si un membre o una membre ho 

demana, una explicació succinta del seu parer.(L26/2010. art.20.1) 

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

adoptat, la seva abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del vot favorable. Així 

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

o proposta, sempre que aporti en  l’acte, o en el termini que assenyali el president, el 

textque correspongui fidelment amb la seva intervenció, fent-se constar així en l’acta o 

ajuntant-ne còpia a la mateixa.(L30/1992. art. 27.2) 

Els membres que discrepin de l’acord majoritari podran formular vot particular per escrit 

en el termini de quaranta vuit hores, que s’incorporarà al text aprovat.(L30/92. art.27.3). 

Els membres que discrepen de l’acord majoritari poden formular un vot particular per 

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

(L26/2010. art.20.2) 

El secretari o secretària, amb el vist-i-plau del president o presidenta, ha de signar l’acta, 

que s’ha d’aprovar en la mateixa reunió o en la següent. El secretari o secretària pot 

emetre vàlidament certificats sobre els acords específics que s’hi hagin adoptat sens 

perjudici de l’aprovació ulterior de l’acta, i hi ha de fer constar expressament aquesta 

circumstància. (L26/2010. art.20.3) 

Qui acrediti la titularitat d’un interès legítim pot dirigir-se al secretari per a què li sigui 

expedida una certificació dels acords de l’òrgan.(L30/1992. art. 26.5). 

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

hi el contingut dels acords adoptats. (L26/2010. art.20.4) 
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2.4.-Òrgans de coordinació de ZER 

 

Són òrgans unipersonals de coordinació de la ZER els següents: 

 El coordinador d’informàtica. 

 El coordinador de Llengua i Cohesió Social (CLIC). 

 El coordinador de riscos laborals. 

 

En la P.G.A s’explicitarà la part de l’horari lectiu que els diferents càrrecs unipersonals de 

coordinació dedicaran a tasques pròpies de les seves funcions. 

Les funcions dels coordinadors són: 

FUNCIONS COORDINADOR TAC 

 Preparar activitats generals i sobretot motivar i facilitar el treball en TIC/TAC de tots els 

professors de la ZER. 

 Assessorament general al professorat de la ZER. 

 Suport a les iniciatives TAC per part del professorat de a ZER. 

 Assessorament individual, petit grup... per interessos al professorat deZER.  

 Intentar facilitar el treball als companys, ajudant en la planificació i preparació de les 

programacions.  

 Coordinar el manteniment de la web de l’escola. 

 Estar al dia dels treballs d'altres Escoles, i promoure la realització d'activitats en les 

escoles i intercentres. 

 Participar en reunions i debats. Assistir a jornades, congressos, seminaris, jornades 

tècniques...., en representació de l’escola. 

 Coordinar el funcionament de la Comissió d’informàtica 

 Manteniment d'equips: mantenir actualitzat l’aplicatiu d'avaries per a comunicar-ho al 

tècnic de manteniment. 

 

FUNCIONS COORDINADOR LIC 

 Col·laborar i assessorar en l’elaboració del projecte lingüístic i el pla d’acollida i 

integració. 

 Assessorar sobre l’organització de l’aula d’acollida i fer-ne el seguiment. 
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 Col·laborar en la sensibilització, promoció i consolidació de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte plurilingüe. 

 Donar suport temporal de modelització al professorat i planificar-ne el seguiment. 

 Assessorar el treball tutorial amb l’alumnat nouvingut o amb risc de marginació, per a 

la seva integració al grup. 

 Orientar sobre estratègies d’immersió lingüística i d'inclusió social. 

 Col·laborar en la sensibilització, promoció i consolidació de l’educació intercultural. 

 Orientar sobre metodologies, recursos i materials i aportar criteris per l’avaluació. 

 Col·laborar en la formació permanent del professorat. 

 Elaborar plans de treball i memòries de les diferents actuacions. 

 

FUNCIONS DEL COORDINADOR DE RISCOS LABORALS 

 Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar 

l’interès i la cooperació dels treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord 

amb les orientacions del servei de prevenció de riscos laborals.  

 Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i també en 

la implantació, la planificació i la realització dels simulacres d’evacuació.  

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

d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i la funcionalitat.  

 Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les 

persones, els telèfons i l’estructura.  

 Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat 

complementària a les revisions oficials.  

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

 Emplenar i trametre als serveis territorials el full de Notificaciód’accident laboral (vegeu 

el model H).  

 Col·laborar amb els tècnics del servei de prevenció de riscos laborals en la 

investigació dels accidents que es produeixin en el centre.  

 Col·laborar amb els tècnics del servei de prevenció de riscos laborals en l’avaluació i el 

control dels riscos generals i específics del centre.  

 Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en matèria de 

prevenció de riscos laborals.  
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 Col·laborar, si escau, amb el claustre en el desenvolupament, dins del currículum de 

l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos.  
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TITOL III.- ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DE LA ZER I DE LES 

ESCOLES. 

3.1.- Organització del professorat 

 

 Criteris d’assignació dels mestres als diferents cicles, cursos i àrees de les escoles. 

En cas de conflicte a l’hora d’assignar tutories, el director de l’escola decidirà en última 

instància el curs assignat a cada mestre/a  en funció de les necessitats de l’escola. 

Quan la plantilla de la ZER o la presència del professorat especialista permet als mestres 

disposar de més hores lectives de les assignades al desenvolupament de Currículum 

aquestes es dedicaran a : 

 Tractament de la diversitat, desdoblaments, agrupaments flexibles, reforç o 

ampliació d’àrees,... 

 Atencions individualitzades, atenció a alumnes d’incorporació tardana amb N.E.S.E 

 Substitucions d’absències de curta durada. 

 Activitats de formació. 

 Activitats dels òrgans i tasques de coordinació. 

 

 Educació Religiosa. 

L’educació religiosa té caràcter optatiu per als alumnes i obligatòria per a les escoles. 

L’alumne que no agafi l’opció de Religió farà en horari simultani els Ensenyaments 

Alternatius. 

Cal fer l’opció de Religió o Ensenyaments alternatius abans de començar l’Etapa de 

Primària o en inscriure’s a l’escola. Els pares podran rectificar l’opció escollida i ho hauran 

de comunicar a l’escola per escrit, el darrer trimestre del curs anterior. 

 

 EAP/ Educació Especial 

La ZER ofereix un servei psicopedagògic (EAP) que, juntament amb el mestre/a  tutor i 

l’equip directiu atendrà aquells casos que sobrepassin l’acció tutorial, previ estudi i 

priorització. 

Una vegada la CAD s’hagi reunit i hagi pres acords sobre l’atenció a la diversitat dels 

alumnes de la ZER, al llarg del curs el mestre d’Educació Especial juntament amb el/la 

Director/a i tutor/a, proposarà possibles canvis de casos i el temps necessari en cada un 
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d’ells. Tots els acords que es prenguin passaran per la CAD per aprovar-los. En cas que 

no hi hagi consens, el cas passarà a la CAD. 

El treball del mestre d’Educació Especial no és el d’intervindre en gran grup o reforç, sinó 

de realitzar intervencions específiques el més individuals possibles. 

Per als alumnes amb problemes d’aprenentatge i/o de personalitat, hi haurà un seguiment 

més sistemàtic per part de la família, l’EAP, el/la mestre/a tutor/a i el mestre/a d’EE. 

Des de l’EAP es donarà suport al centre en els diferents àmbits d’intervenció educativa. 

 

 Avaluacions 

A Educació infantil es donaran com a mínim dos informes al llarg del curs. 

A Educació Primària es donaran com a mínim tres informes dels resultats de les 

avaluacions obtingudes en el trimestre corresponent. 

Si es creu convenient que un alumne repeteixi un curs és preferible que ho faci a final de 

cicle. 

 

 Llibres de text i el material didàctic imprès 

Cap a final de curs els/les mestres hauran de donar a la Direcció del centre una relació 

dels llibres de text i material didàctic que els/les alumnes utilitzaran el curs següent. 

Les escoles que participen en el Programa de Reutilització de Llibres de Text que promou 

el Departament d’Ensenyament cal que aquests llibres, que han de durar diversos anys, 

es tractin amb la major cura possible evitant escriure-hi o dibuixar-hi (igual que la resta de 

llibres que cada any renoven l’estoc o s’afegeixen al programa). Es farà un seguiment de 

l’estat dels llibres a final de curs. 

 

 Baixes 

Les absències del professorat hauran de ser justificades a la direcció del centre. En la 

Programació General anual de la ZER es determinarà el procediment a seguir per tal de 

que les substitucions de les absències alterin el menys possible el normal funcionament 

de les activitats del centre. 

En cas de malaltia de curta durada inferior a quatre dies, el/la mestre/a ha de justificar la 

seva absència del Centre al Director/a amb la màxima urgència (telèfon, avís personal, o 

d’un familiar, o tramesa, no obligatòria, del comunicat mèdic) i omplir el full d’absència 

(annex núm.1). 
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En cas de malaltia de més de tres dies, a partir del quart dia i cada quinze dies s’ha de 

presentar el comunicat mèdic al SSTT. 

Si es preveu que la malaltia ha de durar més de tres dies, és aconsellable que es presenti 

la baixa com més aviat millor per tal que els SSTT puguin enviar un/a substitut/a el més 

aviat possible. 

Les baixes inferiors a quatre dies hauran d’ésser ateses amb els mestres de la mateixa 

plantilla i estar previstes a l’organització horària de l’escola. En cas que de la plantilla de 

l’escola no es pugui cobrir la baixa el Cap d’estudis de la ZER nomenarà un mestre 

itinerant, preferentment el mestre d’Educació Especial. 

 

 Claus de l’escola 

L’Equip directiu ha de subministrar un còpia de les claus als mestres per tal que puguin 

accedir a les aules i dependències de l’escola on han de dur la seva tasca docent. 

 

 Puntualitat 

L’Equip directiu vetllarà per la puntualitat dels alumnes, professorat i personal no docent i 

establirà les mesures necessàries per al seu funcionament. (Així mateix, informarà a 

través de l’aplicatiu de Faltes de Puntualitat i Assistència del Departament 

d’Ensenyament). 

 

 Sortides escolars programades a nivell de ZER 

A les sortides que es programaran a nivell de ZER per als diferents cicles cal que el grup 

sigui acompanyat pel seu tutor (aquestes sortides estan programades per ser treballades 

a l’aula abans i després). 

En cas que el tutor tingui reducció de jornada caldrà repartir-se les sortides de la manera 

més equitativa possible.  

Un cop decidit qui assisteix a cada sortida cal informar-ne a la direcció de centre i de ZER 

a inici de curs. 

 

 Trobada de la ZER 

L’objectiu de la Trobada de la ZER és assegurar almenys un dia de convivència de tots 

els membres de la comunitat educativa, entenent que tots participem en la seva 

preparació i realització de les activitats que s’hi duen a terme. En aquesta trobada 

assistiran tots els membres del Claustre sense excepció. 
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 Assignació dels itinerants a les sortides 

L’assignació dels itinerants a les sortides serà gestionada per la direcció de ZER, tenint 

com a criteri les necessitats de cada sortida (grups que realitzen les sortides i grups que 

es queden a l’escola). 

Entenent que els itinerants no són tutors, però si corresponsables del grup que se’ls 

assigni en cada sortida. 

 

3.1.1.- Equips docents / de cicle. 

 

Equip docent de cicle. 

L'equip docent de cicle estarà format per tots els mestres que imparteixen docència en el 

corresponent cicle. Dins de cada equip hi haurà una persona responsable de prendre nota 

dels acords presos i de comunicar-los al Cap d’Estudis. 

A la ZER hi ha els següents equips docents de cicle: Educació Infantil, Cicle inicial, cicle 

mitjà / superior, que es reuniran en funció de les necessitats. Així mateix, en el cas de les 

escoles unitàries i/o en el cas que un mestre formi part de més d’un cicle podrà anar a les 

reunions dels diferents cicles depenent de les tasques a realitzar.    

El Director nomenarà, escoltat pel claustre de professors, els diferents coordinadors, un 

dels quals serà d’Educació Infantil i l’altre de l’Educació primària. Els coordinadors 

vetllaran per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de l’Educació 

Infantil i l’Educació Primària i el Cap d’Estudis per la coordinació d’ambdues. 

Les seves funcions principals són: 

 Organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis a nivell de cicle. 

 Formular propostes relatives al PEC i al PCC i llur programació general. 

 Avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes del cicle (en comissió d’avaluació). 

 Altres que determini l’equip directiu del centre. 

 

Grups de treball d'àrea 

Són els grups de treball formats per diferents professors del claustre per a la realització de 

les tasques específiques de les diferents àrees. 

És finalitat bàsica d'aquests grups de treball facilitar la coordinació vertical en l'àmbit de 

les diferents àrees del currículum al llarg de tota l'etapa. 
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S'hi agruparan els mestres dels diferents cicles que tenen una qualificació específica en 

l'àrea en qüestió i també aquells que hi tinguin preferència.  En qualsevol cas, convindrà 

que tots els mestres s'integrin en un grup de treball. 

Les funcions principals d'aquests grups de treball són: 

 Participar en la distribució vertical dels continguts curriculars de l'àrea corresponent en 

els diferents cicles/cursos de l'etapa. 

 Elaborar, intercanviar i acordar criteris d'actuació per a les adaptacions curriculars. 

 Actualitzar i orientar la metodologia didàctica i la pràctica de l'avaluació, sobre la base 

del contrast amb la pràctica diària a l'aula, i aprofitar les experiències i innovacions 

dutes a terme. 

 Incrementar l'eficàcia dels recursos disponibles, les propostes relatives a nous 

materials curriculars a utilitzar i adequar-los a la línia metodològica  adoptada per la 

ZER. 

 Afavorir l'actualització didàctica dels membres del grup (formació permanent). 

 Qualsevol altra que oportunament es determini pel claustre de professors o equip 

directiu del centre. 

La periodicitat de les seves reunions s’indicarà en la Programació General Anual de la 

ZER o bé en el moment que es cregui adient. Un dels seus components actuarà com a 

coordinador de grup i s’encarregarà de recollir els acords presos per escrit i passar-los a 

la resta de companys de claustre així com a l’equip directiu de la ZER. 

 

3.1.2.- Comissions. 

 

Comissions d'avaluació 

Les comissions d'avaluació estaran formades per tots els mestres que exerceixen en el 

cicle, presidits pel cap d'estudis o per qui, a aquest efecte, n’exerceixi les funcions. Es 

podran incorporar a les sessions d’avaluació aquells professionals, ( EAP, Logopeda, ...)  

que també hagin intervingut en el procés d'ensenyament dels alumnes. 

Aquestes comissions es reuniran com a mínim un cop per trimestre, convocades pel cap 

d'estudis de la ZER i/o, el director de cada centre. El mestre tutor del grup, actuarà com a 

secretari de la sessió i n'aixecarà acta.   
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Són funcions d'aquestes comissions analitzar col·lectivament l'evolució dels 

aprenentatges de cada alumne i establir com a conseqüència les mesures d'adequació i 

reforç, la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació que convinguin per a 

les activitats educatives del cicle. 

En la darrera sessió del cicle faran la valoració final per àrees i la valoració global del 

progrés de cada alumne, així com prendran la decisió de la no promoció de cicle, tot 

explicitant quines activitats convenen en el cicle següent per assolir objectius no 

acomplerts. 

 

Altres Comissions 

 

Comissió CAD 

Funcions: 

 Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes i introduir, si escau, modificacions en 

l’atenció educativa. Aportar a la comissió d’avaluació informació sobre la seva evolució 

i els seus aprenentatges. 

 Components: 

 1 professional ZER E.E. 

 1 professional de l’escola ( el tutor ) 

 1 professional de l’EAP 

 Coordinador: 

 Mestre especialista de la ZER d’Educació Especial. 

 



NOF (NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA ZER) 
 

32 

 

TÍTOL IV.- DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

 

4.1.- Drets i deures de l’alumnat i dels pares 

 

Drets i deures dels alumnes 

Els drets i deures dels alumnes d’aquest centre són regulats pel Decret 279/2006 de 4 de 

juliol (DOGC 06.07.2006). Aquest decret ha estat derogat parcialment (Art. 4 i títol IV) pel 

decret d’autonomia D102/2010. 

Els drets dels alumnes que recull aquest Decret són: 

- Dret a la formació. 

- Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar. 

- Dret al respecte de les pròpies conviccions. 

- Dret a la integritat física i la dignitat personal. 

- Dret de participació en el funcionament i la vida del centre. 

- Dret de reunió i participació. 

- Dret d’informació. 

- Dret a la llibertat d’expressió. 

- Dret a l’orientació escolar, formativa i professional. 

- Dret a la igualtat d’oportunitats. 

- Dret a la protecció social. 

- Dret a la protecció dels drets de l’alumnat. 

Els deures que recull aquest Decret són: 

- Deure de respecte als altres. 

- Deure d’estudi. 

- Deure de respectar les normes de convivència del centre. El respecte a les normes de 

convivència dins del centre docent, com a deure bàsic de l’alumnat implica les 

obligacions següents : 

- Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i 

ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la 

comunitat educativa. 
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- No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, 

sexe o qualsevol altra circumstància personal o social. 

- Respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d’acord amb la legislació vigent. 

- Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del 

centre i dels llocs on es dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de 

l’activitat escolar. 

- Complir les Normes d’Organització i Funcionament del Centre. 

- Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal 

del centre, sens prejudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus 

drets, d’acord amb el procediment que estableixin les Normes d’Organització i 

Funcionament del Centre i la legislació vigent. 

- Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, 

per tal d’afavorir el millor desenvolupament de l’activitat educativa, de la tutoria i 

l’orientació i de la convivència en el centre. 

- Propiciar un ambient de convivència positiu i respectar el dret de la resta de l’alumnat 

al fet que no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules. 

 

Drets i deures dels pares 

Es considera pare d’alumne la persona física amb la pàtria potestat sobre l’alumne des del 

moment de la matriculació del seu fill/a en qualsevol centre de la ZER. Es consideraran, a 

efectes d’eleccions de representants, tant el pare com la mare de cada alumne. En cas 

d’absència o inexistència dels pares hi haurà un tutor autoritzat de l’alumne. Es perdrà la 

condició de pare d’alumne de la ZER en els casos següents: 

1. Pèrdua legal de la pàtria potestat. 

2. Fi de l’escolaritat de l’alumne. 

3. Baixa de l’alumne al centre per qualsevol motiu. 

Els pares tenen dret a : 

- Participar a la gestió educativa de conformitat amb la legislació vigent, sense cap 

marginació per creences, raça o religió. 
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- Ser atesos pels professors i tutors dels seus fills en els horaris fixats en la Programació 

general de la ZER. 

- Assistir a les reunions convocades segons la Programació General de la ZER 

- Rebre informació correcta i puntual del comportament i activitat acadèmica i 

conductual del seu fill. 

- Pertànyer a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, segons els seus reglaments 

específics. 

- Col·laborar en l’organització de les activitats extraescolars programades. 

- Defensar els seus drets respecte a l’educació dels seus fills. 

- Exercir el seu dret a elegir la primera llengua d’ensenyament per als seus fills, amb 

respecte al que disposen la Llei de Normalització Lingüística i el Projecte Lingüístic de 

ZER. 

- Elegir l’ensenyament de la religió per als seus fills. 

- Elegir i ser elegit membre del Consell Escolar o d’altres òrgans amb representació de 

pares. 

- Ser tractat amb respecte i sense vexació per part de la resta de la comunitat escolar. 

 

Els pares tenen els deures següents: 

- Acceptar els objectius i els principis expressats al Projecte Educatiu de la ZER i la 

normativa recollida en les Normes d’Organització i Funcionament, com també els 

mecanismes previstos per fer-ne les modificacions. 

- Col·laborar amb els professors i altres òrgans educatius per al millor desenvolupament 

de les activitats del seu centre I de la ZER. 

- Fer créixer en els seus fills actituds favorables a les institucions escolars. 

- Assistir a les convocatòries individuals o col·lectives dels professors, tutors o altres 

òrgans del centre o de la ZER, per tractar els assumptes relacionats amb la conducta o 

rendiment dels seus fills. 

- Acceptar els acords presos pels òrgans col·legiats del centre o de la ZER. 

- Vigilar la neteja personal i el vestit adequat del seu fill. 

- Comunicar al centre si el seu fill pateix malalties infecto contagioses i/o parasitàries. 

- Justificar adequadament les absències dels seus fills davant el seu tutor. 

- Facilitar als seus fills els mitjans adients per portar a terme les activitats indicades pel 

professorat, com també l’equipament preceptiu del centre.  



NOF (NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA ZER) 
 

35 

 

4.2.- Normes de convivència 

 

4.2.1 En relació al professorat i altre personal de la ZER 

- Els alumnes d’aquest centre tenen obligació de respectar i complir les instruccions del 

professorat i del personal no docent. Tots ells contribueixen a la seva educació. 

- Els alumnes seguiran les orientacions del professorat respecte el seu aprenentatge. 

 

4.2.2 En relació a l’ordre 

- La porta del recinte escolar s’obrirà uns minuts abans d’iniciar-se les classes. Seguint 

les instruccions dels documents de funcionament específic de cada centre. 

- Les entrades i sortides del centre i els desplaçaments dins l’edifici escolar es faran 

sense córrer, ni cridar ni empènyer, tot mantenint l’ordre. 

- L’alumne prendrà consciència que ve a classe a aprofitar el temps i estudiar. 

S’esforçarà a crear un clima adequat, restant en silenci i treballant. 

- Els alumnes han de portar el material que se’ls demani per al desenvolupament de la 

classe. 

- Els alumnes han de fer tots els deures que se’ls encarreguin. 

- Es fomentaran els hàbits de neteja per part de tot el personal del centre, tenint cura 

que els papers es posin a la paperera. 

- Els alumnes de primària han de procurar anar al lavabo a les hores d’esbarjo. En 

hores de classe només hi aniran en cas d’extrema necessitat. 

- Els alumnes que porten bata, segons el que ha decidit cada escola, la portaran posada 

en tot moment i procuraran mantenir-la neta. 

- Els alumnes han de venir a l’escola nets i han de procurar mantenir-se nets, posant 

especial atenció quan es realitzen activitats en què sigui fàcil embrutar-se. 

- Els alumnes han de portar roba i calçat adient quan tinguin educació física. 

- No és permès menjar xiclets, pipes i llaminadures en general dins el recinte escolar. 

- Els alumnes evitaran portar, de forma sistemàtica, joguines a l’escola. Si en porten, 

l’escola no es fa responsable del que els pugui passar. 

- Tot tenint en compte que la disciplina i l’ordre són la base per a un bon ensenyament, 

el professor mantindrà la disciplina i l’ordre de forma adequada, fent-se respectar pels 

alumnes. 
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- Els conflictes a l’aula seran atesos i resolts pel professor que atengui l’aula en aquell 

moment. En cas d’un conflicte greu el professor podrà adreçar l’alumne al Director/a o 

persona assignada. 

 

4.2.3 En relació a l’edifici 

- Els alumnes respectaran el bon ús del mobiliari i de les instal·lacions de l’escola tot 

evitant el seu deteriorament. 

- Els alumnes han de tenir especial cura en mantenir nets i en bon estat tots els 

materials del centre, així com els propis. Evitaran fer ús del material dels companys 

sense permís, si li falta alguna cosa ho demanarà al professor i quan li deixin el 

tractarà amb tota cura. 

- Qualsevol alumne que produeixi desperfectes a l’escola de forma voluntària o 

negligent (pintura, vidres, portes, parets, etc.), segons el dany produït, haurà de 

reparar-lo ell mateix o bé pagarà el cost de la reparació. Si són diversos nens, el cost 

quedarà dividit en parts proporcionals. 

 

4.2.4 En relació a l’esbarjo 

- És necessari l’esbargiment, per la qual cosa hom procurarà que juguin tots. 

- Durant les hores d’esbarjo els alumnes no poden romandre dins de l’edifici escolar 

sense causa justificada. 

- No es podrà jugar als lavabos ni al passadís. 

- Durant els dies de pluja hom romandrà a les classes sota la vigilància del seu tutor i 

dedicaran el temps a jocs sedentaris. 

- Durant les hores d’esbarjo s’han d’evitar tots els jocs i activitats perilloses com llençar 

pedres, bastons, córrer amb bicicleta, pujar a les tanques, porteries, arbres…i cada 

grup jugarà al lloc del pati assignat segons el que es decideixi a cada escola. 

- A suggerència del tutor i sota la decisió de la direcció es decidirà si els alumnes surten 

o no al pati, depenent de les temperatures.  

 

4.2.5 En relació als pares 

- Els pares mantindran freqüents contactes, almenys una vegada al curs, amb els tutors 

a fi i efecte d’anar amb la mateixa idea educativa i per informar-los sobre 

l’aprenentatge, el comportament i l’actitud del seu fill/a. 
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- Per entrevistar-se amb els professors s’han de respectar els horaris de tutories 

establerts en el començament de curs. En cas excepcional i amb previ avís es podrà 

concertar l’entrevista en un altre horari. 

- Hauran de justificar  les absències dels seus fills mitjançant escrit signat, per telèfon o 

bé personalment al mestre/a tutor/a corresponent. 

- Hauran d’aportar el material escolar sol·licitat pel centre. 

- Sempre que siguin convocats, procuraran assistir a les reunions generals de curs, 

nivell o centre. 

- Hauran de respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, 

sense perjudici que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els drets dels 

seus fills. 

- El procediment  per dur a terme aquestes possibles impugnacions serà el següent :  

- Presentació i contingut de l’escrit d’impugnació. 

- Resolució de la impugnació presentada. 

- Actuacions posteriors i arxivament de la documentació. 

La presentació de la impugnació no paralitzarà l’execució de les decisions preses. 

 

4.2.6 En relació a l’assistència i puntualitat 

- L’equip directiu vetllarà per l’assistència i puntualitat dels alumnes, professorat i 

personal no docent i establirà les mesures necessàries per al bon funcionament. 

- Els alumnes han de ser puntuals a l’hora d’entrada. 

- Els alumnes que arribin després de l’hora d’entrada han de portar un justificant dels 

seus pares o tutors. 

- Els alumnes no poden romandre en el recinte escolar fora de l’horari escolar sense 

una causa justificada. 

- Els alumnes han de romandre dins del recinte del centre durant la jornada escolar 

excepte en els casos i condicions previstes en aquestes mateixes NOFZ. 

- Els nens no podran sortir de l’escola durant l’horari escolar, a no ser que portin el 

consentiment dels pares o representants legals per escrit o els vinguin a buscar. 
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4.3.-  Mesures correctores i sancionadores per a les conductes contràries a 

les normes de convivència (faltes lleus). 

 

Correspondrà al tutor/a de l’alumne, per pròpia iniciativa o a petició d’altres membres de la 

comunitat escolar, valorar si les conductes dels seus tutorands (faltes injustificades de 

puntualitat o assistència a classe, actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres 

membres de la comunitat escolar, actes injustificats que alterin el desenvolupament 

normal de les activitats del centre, etc.) s’han de considerar com a conductes contràries a 

les normes de convivència del centre segons l’art. 33 del D279/2006, i si han de 

comportar mesures correctores. 

En qualsevol cas el tutor/a concretarà les indicacions generals que al respecte es donin 

per l’equip directiu del centre. 

La comunicació a les famílies de la falta lleu que s’hagi comès, així com la mesura 

correctora duta a terme, es farà a través de l’agenda de l’alumne/a en qüestió. En cas que 

l’alumne no disposi d’agenda escolar es comunicarà a través d’un full d’incidència (veure 

annex). 

Les mesures correctores per corregir les conductes contràries a les normes de 

convivència del centre seran les previstes a l’art.34 del D279/2006 : 

1. Amonestació oral. 

2. Compareixença immediata davant del cap d’estudis o del director/a del centre. 

3. Privació del temps d’esbarjo. 

4. Amonestació escrita per part del tutor, mestre implicat o director, de manera que els 

pares o representants legals tinguin coneixement escrit de l’amonestació. En cas 

que la persona que realitzi l’amonestació no sigui el tutor, cal comunicar-li. 

5. Realització de tasques educadores per a l’alumne/a, 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. 
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6. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars per un període màxim 

d’un mes o suspensió del dret a participar en activitats complementàries del centre i 

la ZER. 

7. Canvi de grup o classe de l’alumne/a per un període màxim de quinze dies. 

8. 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/a ha de 

romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. 

 

La imposició de les mesures correctores, llevat de l’amonestació oral, la compareixença 

immediata davant del cap d’estudis o del director/a del centre i de la privació del temps 

d’esbarjo, s’hauran de comunicar formalment als pares dels alumnes. 

De la mesura correctora aplicada, llevat de les mencionades en el paràgraf anterior, en 

quedarà constància escrita, i amb l’explicació de la conducta de l’alumne/a que l’ha 

motivada. 

La nota de la constància escrita, redactada per la persona que aplica la mesura 

correctora, s’haurà d’incorporar a l’arxiu personal de l’alumne. Existeix un model de full 

d’incidències. 

Per a la millora del procés educatiu dels alumnes, quan es produeixen conductes 

contràries a les normes de convivència del centre, aquestes es corregiran i sancionaran 

d’acord amb el que es disposa en el D279/2006. La imposició de les mesures correctores i 

les sancions hauran de tenir  en compte l’edat de l’alumne i les seves circumstàncies 

personals, familiars i socials; i hauran de ser proporcionades a la seva conducta  i hauran 

de contribuir al manteniment i la millora del seu procés educatiu. 

En la gradació de les mesures correctores i de les sancions es tindran en compte les 

circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumnat i les que 

poden intensificar-la. 

Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumnat 

(Art.31 D279/2006): 

1. El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 

2. No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència del 

centre. 
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3. La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del 

desenvolupament de les activitats del centre. 

4. L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat. 

5. La falta d’intencionalitat. 

6. Els supòsits previstos a l’article 28.5 del Decret 279. 

S’han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de 

l’alumnat:      

1. 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. 

2. Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d’edat inferior o 

als incorporats recentment al centre. 

3. La premeditació i la reiteració. 

4. Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 
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4.4.- Faltes greument perjudicial per a la convivència 

 

Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les 

següents, segons la LEC 12/2009 de 10 de juliol: 

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres 

membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i 

els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, 

el deteriorament greu de les dependències o equipaments del centre, la falsificació o la 

sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en 

actes de la vida escolar. 

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a 

la salut, i la incitació a aquests actes. 

d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 

 

Els actes o conductes a què fan referència els apartats a, b, c i d; que impliquin 

discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal 

o social dels afectats s’han de considerar especialment greus. 

Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades en 

aquest apartat són la suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o 

complementàries o la suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en 

tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la 

finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva 

per a cursar estudis al centre. 

Entre les mesures contràries a la convivència que han de constar a les normes 

d’organització i funcionament de cada centre hi ha d’haver, si més no, totes les que s’han 

tipificat en els apartats a, b, c i d; quan no siguin de caràcter greu, i també les faltes 

injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. 
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4.5.- Procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la 

convivència 

1. Les faltes greument perjudicials per a la convivència del centre tipificades a l’art.37.1 

de la LEC, es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l’art. 37.3 de 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 els seu cas, del 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 

s’escau, les activitats d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, l’import de la 

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 tutor legals. Sense perjudici de les 

altres actuacions d’instrucció que es considerin oportunes, abans de formular la 

proposta definitiva de resolució, l’instructor/a de l’expedient ha d’escoltar l’alumnat 

afectat, i també als 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 classes 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 



NOF (NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA ZER) 
 

43 

 

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 de recursos o reclamacions 

pertinents davant els SSTT 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 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/a 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 un lloc escolar en un altre centre. El Departament 

d’Ensenyament ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre 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 menors d’edat, del seu pare, mare, tutor/a legal. 
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4.6.- Procediment sancionador 

 

A. PROCEDIMENT ORDINARI: 

 

Coneixement dels fets ----------------------------- Prescripció als 3 mesos de la seva comissió. 

(1) El director/a acorda incoar expedient disciplinari, designa un/a docent la instrucció 

de l’expedient , n’informa l’alumnat afectat i, en el cas de menors de 18 anys, també 

els progenitors o tutors legals. 

(2) En incoar l’expedient el director/a pot aplicar, de manera excepcional, mesures 

provisionals  

L’instructor/a practica les actuacions que considera pertinents per l’esclariment dels fets, 

així com per la determinació de les persones responsables. 

(3) L’instructor elabora proposta de resolució provisional. 

L’instructor escolta l’alumnat afectat (i els pares o tutors legals, si escau) i els dóna vista 

de l’expedient completat fins a la proposta de resolució provisional (tràmit de vista i 

audiència), per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que en l’expedient 

s’estableix i es proposa que hi puguin formular al·legacions.  

L’instructor/a formula proposta definitiva de resolució. 

(4) El director/a dicta resolució imposant la sanció que correspongui.  

(5) El director/a notifica a l’alumnat/pares la resolució adoptada.  

(6) Possible presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els SSTT.  

 

B. PROCEDIMENT ABREUJAT: 

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 menor 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 menors d’edat, del seu pare, mare o tutor/a legal. 
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Marc normatiu 

La normativa bàsica de referència a l’hora de concretar el règim disciplinari i el 

procediment sancionador de l’alumnat, és el següent: 

- Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4), d’Educació (LOE). 

- Llei 12/2009, del 10 de juliol (DOGC 16.7.2009) d’Educació (LEC). 

- Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC 5.8.2010). 
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TÍTOL V. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA 

COMUNITAT ESCOLAR 

 

5. 1. Informació a les famílies. 

 

A l’inici de cada curs escolar cada centre convocarà una reunió de pares i mares on 

s’informarà del PAC corresponent a aquell curs, que serà aprovat pel Consell Escolar del 

centre, i es donaran unes directrius del funcionament del curs. 

El/la mestre tutor/a s’entrevistarà amb els pares de cada alumne com a mínim un cop al 

llarg del curs escolar. 

Es podran fer altres reunions si alguna de les dues parts ho creu convenient. 

El mestre/a avisarà amb temps als pares. Si són els que sol·liciten l’entrevista caldrà que 

avisin prèviament per tal que puguin ser atesos. 

 

5.2. Altres mitjans de comunicació amb les famílies. 

 

Des de la ZER es dona llibertat a cada mestre per utilitzar el mitjà de comunicació que 

cregui oportú per informar a les famílies, inclosos els mitjans de comunicació immediata.  

Entenem com a mitjans de comunicació immediata, aquells que permeten enviar 

informacions directament entre els usuaris, sobre activitats realitzades a l’escola 

(WhatsApp, Viber, Snapchat, Facebook, Instagram…). 

 

Els mestres no poden imposar a les famílies l’ús d’aquest tipus de mitjans, caldrà 

demanar-los el seu consentiment tant per utilitzar-los, com per fer públiques les seves 

dades personals (nom, telèfon, foto ...) 

 

La ZER disposa d’unes vies oficials d’informació per a les famílies: 

 

  Correu electrònic de cada escola i de ZER. 

 Pàgina web de la ZER: http://agora.xtec.cat/zerriucorb/general/blogs-zer-riu-corb/  

 Bloc ZER Riu Corb: http://blocs.xtec.cat/zerriucorb/ 

 Blocs de les escoles: 

http://agora.xtec.cat/zerriucorb/general/blogs-zer-riu-corb/
http://blocs.xtec.cat/zerriucorb/
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- La vida al centre,Escola Pere Teixiné, Belianes 

http://blocs.xtec.cat/escolapereteixine/  

- Escola El Tallat, Sant Martí de Maldà: http://blocs.xtec.cat/escolaeltallat/ 

- Escola Maldanell, Maldà: http://blocs.xtec.cat/escolamalda/ 

- Escola Montalbà, Preixana: http://blocs.xtec.cat/escolamontalba/ 

- Escola Mn.Ramon Muntanyola,Els Omells: http://blocs.xtec.cat/escolaomells/ 

 

Aquestes vies garanteixen que les famílies rebin informació sobre les activitats realitzades 

a l’escola, no són necessaris altres mitjans i és per això que la utilització de mitjans de 

comunicació immediata té caràcter voluntari per al professorat. 

 

 

5. 3. Associacions de mares i pares d'alumnes (AMPAs). 

 

Les AMPEs són els col·lectius formats per pares i mares d’alumnes matriculats al centre, 

que es regiran segons els seus estatuts, tot respectant el present document NOFZ. Les 

seves funcions/ competències seran les establertes per la normativa vigent (Decret 

202/87, de 19 de maig- DOGC 19.6.87). Actualment estan constituïdes les AMPEs dels 

següents centres: Escola Pere Teixiné de Belianes, Escola El Tallat de Sant Martí de 

Maldà i Escola Montalbà de Preixana. 

Les funcions principals de les AMPEs de la ZER són: 

1. Dóna suport a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del 

centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben 

els nens i nenes. 

2. Promou la participació dels pares a la comunitat educativa potenciant la seva implicació 

en el funcionament del centre. 

3. És un espai de reflexió que permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el 

funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general. 

4. És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar els 

temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies. 

5. Participa en la pressa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al 

consell escolar de centre. 

http://blocs.xtec.cat/escolapereteixine/
http://blocs.xtec.cat/escolaeltallat/
http://blocs.xtec.cat/escolamalda/
http://blocs.xtec.cat/escolamontalba/
http://blocs.xtec.cat/escolaomells/
http://www.fapac.cat/wiki/Comunitat_educativa
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6. Orienta als pares en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un centre 

educatiu sostingut amb fons públics. 

7. Administra i gestiona els recursos que aporten els associats. 

 

5. 4.- Carta de compromís educatiu. 

 

D’acord amb la Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’educació, per la qual s’estableix 

explícitament els drets, les llibertats i les obligacions que corresponen a tots els membres 

de la comunitat escolar (alumnat, famílies, professorat i altres professionals que 

intervenen en el procés educatiu) i determina els principis que orienten l’organització del 

sistema per satisfer el dret a l’educació per mitjà de la cooperació entre els diversos 

agents educatius i en relació a l’Article 20 de la Llei d’educació, us fem arribar la carta 

de compromís educatiu.  

La carta de compromís educatiu(annex núm. 2)expressa els objectius per assolir un 

entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. 

Mitjançant aquesta carta es potencia la participació de les famílies en l’educació dels seus 

fills i filles i es formalitza la corresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies per dur 

a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i 

social de cada infant. 

La comunitat educativa de la ZER RIU CORB ha elaborat i concretat una carta de 

compromís pròpia, respectant els drets i les llibertats de les famílies i dels centres 

educatius que es preveuen en la legislació vigent. 

 

5.4.1 Finalitats de la carta de compromís educatiu 

 

La finalitat de la carta de compromís educatiu és potenciar la comunicació, participació, 

implicació i compromís entre els centres i les famílies en l’educació d’infants i joves. 

Aquesta carta ha de contribuir, entre d’altres, a les finalitats següents: 

 Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies. 

 Compartir amb l’alumnat i amb les famílies els principis i continguts del projecte 

educatiu del centre. 

 Facilitar a l’alumnat l’exercici dels seus drets i el compliment dels deures. 

 Vincular el centre i la família, mitjançant el compromís i l’acció tutorial. 
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 Potenciar el sentiment de pertinença de l’alumnat i de les famílies a la comunitat 

educativa. 

 Impulsar fórmules organitzatives que afavoreixin la implicació de les famílies en el 

fet educatiu. 

 Afavorir una acció coherent dels agents educatius que intervenen en el procés 

educatiu i que contribueixen al desenvolupament integral de la personalitat. 

 Implicar la família en l’adopció de les mesures educatives alternatives o 

complementàries que s’escaiguin per atendre les necessitats específiques de 

l’alumnat. 

 Fomentar la convivència i el bon clima escolar. 
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TÍTOL VI.- FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

6.1.- Aspectes generals. 

6.1.1.- Entrades i sortides del centre. 

 

 La porta del recinte escolar s’obrirà uns minuts abans d’iniciar-se les classes. Seguint 

les instruccions dels documents de funcionament específic de cada centre de la ZER. 

Si els alumnes entren abans de l’hora establerta al recinte hauran d’anar acompanyats 

del pare o tutor. En cas de pluja, els alumnes poden entrar directament a la seva aula, 

en què hi haurà el mestre/a. 

 

 Els mestres que tenen classe amb un grup, recolliran els alumnes d’aquest des del pati 

fins a l’aula i també a la sortida en acabar la jornada de matí o de tarda. 

 

 Els centres deixaran un marge de 10 minuts per l’entrada i sortida abans no es tanquin 

les portes de l’escola. 

 

 Després de tancar les portes de l’escola , no podrà restar cap alumne /a dins el recinte 

escolar, llevat d’aquells que es quedin al menjador o facin alguna activitat extraescolar 

o SEP i estiguin acompanyats pel mestre o monitor responsable de l’activitat 

esmentada. 

 

 Els alumnes solament sortiran del centre dins de l’horari escolar per motius justificats, 

prèvia petició al Director/a o tutor/a per part dels pares o tutors legals. Caldrà, quan 

siguin alumnes dels cursos inferiors, que estiguin acompanyats per una persona 

responsable, pare o tutor legal , o que aquests hagin donat la corresponent 

autorització escrita o verbal, cas que deleguin tal responsabilitat a altra persona. 
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6.1.2.- Visites dels pares. 

 

 Els pares podran entrevistar-se amb el tutor quan ho creguin convenient, concertant 

entrevista prèviament. De la mateixa manera podran demanar entrevista amb el 

director/a del centre o de la ZER. 

 

 En la Programació General Anual hi figurarà el dia i horari assignat per fer les 

entrevistes amb els tutors i directors dels centres. En cas excepcional, i amb previ 

avís, es podran concertar entrevistes fora dels horaris establerts. 

 

 Al llarg del curs els pares realitzaran com a mínim una entrevista amb el tutor. 

 

 Sempre que siguin convocats els pares procuraran assistir a les reunions generals de 

curs, nivell o centre. En cas que els pares no assisteixin a la reunió convocada, el tutor 

valorarà la justificació donada pels pares i decidirà si se’ls torna a convocar. 

 

 En la reunió entre pares i tutor, els pares poden consultar els documents administratius 

interns referents al seu fill/a. En cap cas, en poden demanar còpia.  
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6.1.3 Activitats complementàries i extraescolars 

6.1.3.1 Visites i excursions: 

 

 La programació de les activitats que s’hagin de realitzar fora del recinte escolar 

s’hauran d’incloure dins de la Programació General Anual de ZER.  

En el marc d’aquesta programació, les activitats concretes seran autoritzades pel 

director i comunicades i aprovades pel Consell Escolar de ZER. 

 

 Les visites i/o excursions estaran degudament programades, s’informarà als pares dels 

alumnes afectats, els quals hauran de signar la corresponent autorització d’assistència 

del seu fill/a. Sense aquesta autorització els/les alumnes no podran assistir-hi. 

 

 En les sortides municipals es farà una sola autorització a començament de cada curs. 

 

 Les sortides es faran amb un mínim de dos acompanyants, un dels quals haurà de ser 

necessàriament mestre/a; l’altre pot ser un pare/mare, monitor/a, voluntari/ària. 

 

 En les sortides es respectaran les ràtios alumnes/mestres establertes al respecte en la 

normativa vigent: 

o Sortides d’un dia: 

 Educació Infantil: 10/1 

 Cicle Inicial i Mitjà: 15/1 

 Cicle Superior: 18/1 

o Sortides de més d’un dia; les relacions proposades seran: 

 Educació infantil: 8/1 

 Cicle Inicial i Mitjà: 12/1 

 Cicle Superior: 18/1 

 

 Excepcionalment el Consell Escolar, justificant-ho adequadament i valorant les 

implicacions de seguretat, podrà per a una activitat concreta acordar un canvi 

d’aquesta relació - ràtio. 
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 Quan les activitats afectin a tot el centre o centres de la ZER s’haurà de comunicar 

prèviament al Departament d’Ensenyament. 

 

 En el cas de no portar l’autorització signada o el rebut de pagament (per les raons que 

siguin) l’alumne es podrà quedar en el centre escolar a la classe immediatament 

inferior o superior a la seva. 

 

 Els alumnes hauran de tenir en compte la normativa de sortides (annex núm.3). 

 

 En el cas que sigui una sortida per a tots els alumnes de la ZER (Trobada de ZER, 

excursions programades per a tots els cicles,...), els alumnes que no puguin assistir-hi, 

tenint en compte el punt anterior, podran romandre a l’escola sota la vigilància d’un 

mestre/a en règim de serveis mínims. 

 Què es fa en el cas que un alumne no pugui assistir a una sortida de tot el dia i vulgui 

assistir a l’escola? 

o Propostes: 

 Si és un tema econòmic (valoració per part del tutor), ho podria pagar 

l’escola, a terminis,... 

 Si no volen assistir a la sortida es pot parlar amb els pares i arribar a 

un acord per tal que l’alumne no assisteixi a l’escola, si no es possible 

arribar a aquest acord s’assignarà un professor (no tutor) que faci de 

serveis mínims en el centre en que es trobin en aquest cas.  

 

6.1.3.2 Activitats complementàries i extraescolars. 

 

 Com a activitats complementàries i de responsabilitat dels mestres podem considerar 

els SEP’s (suport educatiu personalitzat). 

Els alumnes que reben l’atenció d’un SEP estaran sota la responsabilitat del mestre/a i 

seran acompanyats fins a la sortida un cop acabada aquesta activitat, entenent que es 

realitza fora de l’horari lectiu dels alumnes. 
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 Les activitats extraescolars realitzades dins del recinte són responsabilitat de l’AMPA 

de cada centre, tant pel que fa a la seva organització, seguiment i control de les 

activitats i alumnes que utilitzen aquests serveis. 

Les entitats o persones que realitzin qualsevol activitat extraescolar dins del recinte 

escolar caldrà que disposin d’un permís d’ús de les dependències escolars. Aquest 

permís el concedirà l’Ajuntament prèvia petició. 
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6.1.4. Vigilància de l’esbarjo 

 

 L’horari de l’esbarjo es concretarà a la Programació General Anual de cada curs. 

 

 El temps d’esbarjo serà tutelat per mestres del centre i especialistes itinerants.  

Cada escola establirà uns torns de vigilància de pati per part dels mestres. Aquests 

torns es concretaran cada curs. 

 

 És necessari l’esbargiment, per la qual cosa hom procurarà que juguin tots. 

El pati és un espai comú on conviuen nens i nenes de totes les edats. Per evitar 

conflictes és imprescindible el respecte i la tolerància entre tots els alumnes. Els 

mestres encarregats de la vigilància de l’esbarjo són els encarregats de vetllar per 

aquest bon clima entre els alumnes. En cas de conflictes, els mestres actuaran com a 

mediadors i prendran les decisions i mesures que creguin oportunes, així com 

informaran dels fets als tutors dels alumnes implicats. 

 

 Durant les hores d’esbarjo, els alumnes no podran romandre dins de l’edifici escolar 

sense cap causa justificada. En el cas que l’alumne no pugui sortir restarà a l’edifici 

sota la vigilància d’un mestre/a. Cal comunicar-ho oralment als mestres responsables 

del pati. 

 

 No es podrà jugar als lavabos ni pel passadís. 

Si un alumne vol utilitzar els lavabos, durant l’hora d’esbarjo, haurà d’informar al 

mestre vigilant. 

 

 Durant les hores d’esbarjo s’evitaran tots els jocs i activitats perilloses com llençar 

pedres, bastons, córrer amb bicicleta, pujar les tanques, porteries, arbres,...  

 

 Cada grup jugarà al lloc del pati assignat segons el que es decideixi a cada centre. 

 

 Caldrà respectar els arbres i les flors així com el mobiliari del pati. 

Es tiraran els papers a la paperera. Els materials o envasos de plàstic es dipositaran 

als recipients habilitats per a aquesta finalitat. 
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 Els alumnes hauran d’anar a buscar la pilota fora del pati amb el permís o vigilància 

del mestre responsable de l’esbarjo. 

 

 Els dies de pluja i/o mal temps atmosfèrics hom romandrà a les classes sota la 

vigilància del seu tutor/a i dedicaran el temps a jocs adequats a l’espai de l’aula. 
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6.1.5.- De les absències. 

 

 Les faltes d’assistència dels alumnes han d’ésser justificades obligatòriament pels 

pares o tutor legal oralment o per escrit al tutor corresponent. Els mestres 

s’interessaran per les faltes d’assistència i procuraran esbrinar-ne les causes i 

s’anotarà a la graella de registre d’assistència. 

 

 Els monitors de menjador cal que comuniquin al tutor la no assistència a classe d’un 

alumne que hagi hagut de marxar a l’hora de menjador. 

 

 En cas de retards o faltes d’assistència injustificades s’avisarà els pares. 

 

 El tutor/a de cada grup ha de notificar les absències dels seus alumnes que utilitzin el 

servei de menjador habitualment. 
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6.1.6.- Horaris del centre. 

 

 El centre haurà d’ajustar el seu propi calendari escolar al calendari aprovat amb 

caràcter general per a tots els centres de nivell no universitari de Catalunya. L’horari 

escolar ha de rebre l’autorització del Departament d’ Ensenyament. 

 

 L’horari lectiu dels alumnes i mestres es concreta cada curs a la Programació General 

que es aprovada en Claustre i en Consell Escolar de ZER. 

 

 Cada escola concreta els horaris de les activitats extraescolars organitzades per les 

AMPA de les diferents escoles. 

 

 Cal respectar els horaris de les activitats escolars i extraescolars. 

 

 Cal començar i acabar les classes i activitats extraescolars amb puntualitat. 

 

 Les dependències del centre podran ser utilitzades fora de l’horari escolar de la forma 

prevista a la normativa vigent ( Decret 21872001, de 24 de juliol – DOGC 6.8.01).  
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6.1.7.- Utilització dels recursos materials. 

 

 Els alumnes han de dur a l’escola el material necessari per a la realització de les 

tasques pròpies del seu procés d’aprenentatge. Aquesta obligació s’estén a 

l’equipament esportiu. 

Cada curs, el tutor informa, a les famílies, del material necessari que ha de dur 

l’alumne per aquell curs. 

 

 Cada escola aprovarà en Consell escolar quina quota de material ha de pagar cada 

alumne per curs. 

 

 Tenint en compte el pressupost assignat, cada tutor/a i especialistes tenen autonomia, 

prèvia autorització de la direcció, per comprar aquell material que considerin necessari 

per a la seva feina i desenvolupament de les activitats a realitzar amb els alumnes. Els 

professors hauran de preveure el material didàctic a utilitzar i hauran de vetllar perquè 

tots en puguin disposar.  

 

 Cada mestre guardarà a la classe el material d’ús propi del qual n’és responsable. 

 

 L’escola proporcionarà als mestres el material fungible comú que es consideri 

necessari. 

 

 La càmera digital de vídeo, fotografia, els ordinadors portàtils, projectors, etc. 

romandran a l’escola en horari lectiu i la direcció de cada escola decidirà en quin lloc 

es desen un cop acabada la jornada. 

 

 En acabar les classes el professorat tindrà cura que tota la maquinària resti apagada i 

ben endreçada. 

 

 L’adquisició de nou material d’ús comunitari no fungible s’anirà fent tenint en compte 

les possibilitats econòmiques del centre i les prioritats dels cursos. 
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 Els justificants dels materials que es vagin comprant del pressupost assignat es 

lliuraran a les direccions de les escoles o de la ZER. 

 Fotocopiadora: les fotocòpies s’optimitzaran al màxim, intentant fer-ne el nombre just i 

aprofitant les dues cares del foli sempre que sigui possible. 

 

 Telèfon:En cas que un mestre/a rebi una trucada en hores de classe, se li donarà 

l’encàrrec en el moment oportú, a no ser que es tracti d’un cas urgent. 

Els alumnes no podran utilitzar el telèfon llevat dels casos que siguin imprescindibles i 

amb el consentiment del tutor/a. 

 

 Es tindrà cura de la bona utilització de la maquinària d’escola (ordinadors, 

plastificadora...), comunicant a l’equip directiu qualsevol incidència amb els aparells. 

 

 Llibres de text i materials curriculars:  

 

 Llibres de text:Es consideren llibres de text aquells llibres editats per a desplegar i 

concretar els diferents currículums establerts pel Govern de la Generalitat de 

Catalunya de les àrees, matèries i assignatures de cada un dels nivells, cicles i 

etapes. 

 Materials curriculars: Es consideren materials curriculars aquells que, adequats al 

currículum establert corresponent, presentin alguna o algunes de les 

característiques següents: 

o Que siguin fungibles i, per tant, la seva durada per a l’ús de l’alumnat sigui 

només d’un any. 

o Que completin i/o siguin suport didàctic d’uns altres considerats llibres de 

text. 

 

Els llibres de text i materials curriculars hauran de complir la normativa vigent. Es 

procurarà que aquests siguin els mateixos en tots els centres que integren la ZER. A final 

de curs es farà una reunió entre tots els mestres, per cicles, per decidir i consensuar els 

llibres de text i materials curriculars pel proper curs i procurar que s’adeqüin al màxim al 

currículum establert pel Govern. 
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Els centres docents hauran d’exposar al taulell d’anuncis, abans del 30 de juny, la relació 

de llibres de text que s’hagin d’utilitzar durant el següent curs escolar, fent-hi constar 

clarament els títols, els autors/es i les editorials. Un cop fetes públiques aquestes llistes, 

no s’hi podran introduir modificacions. Els centres s’abstindran de designar establiments 

comercials concrets on adquirir els llibres de text. 

 

Els llibres de text no poden ser substituïts per uns altres abans de transcórrer un període 

mínim de quatre anys. En casos excepcionals, i per raons plenament justificades, la 

substitució haurà d’ésser autoritzada pel Director dels Serveis Territorials, amb l’informe 

previ de la Inspecció d’Ensenyament. 

 

Es mantindrà un registre públic dels llibres de text seleccionats per ser utilitzats per 

l’alumnat, fent constar el títol, l’autor, l’editorial, la data de l’adopció, el centre o centres 

que els utilitzen i la data de substitució. 

 

Els centres docents no poden vendre llibres de text. Les associacions de pares i mares 

d’alumnes que, degudament registrades i proveïdes de llicències i autoritzacions 

corresponents, vulguin distribuir llibres de text entre els seus associats/des, podran fer-ho 

en els seus locals socials, fora de l’horari lectiu i respectant les normes vigents sobre el 

comerç i distribució del llibre relatives al preu fix i als descomptes. 

 

 Mobiliari i equipaments: 

 

El mobiliari, equipaments i material escolar no fungible de cada centre i de la ZER haurà 

de relacionar-se de manera detallada a l’inventari General, el qual és obligatori en tot el 

centre docent. A l’inventari s’hi relacionarà tot l’equipament i material no fungible existent 

als centres i el de propietat específic de la ZER, amb l’expressió del tipus, la classe, el 

nombre d’unitats, l’estat de conservació la data d’alta als centres i l’aula o servei on es 

troba situat. 

 

Quan algun element del mobiliari o del material no fungible es faci malbé, sigui robat o 

transferit a un altre lloc, es donarà de baixa a l’inventari i se’n farà constar la causa i la 

justificació documental si s’escau. 
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Cada cop que hi hagi un canvi de director o Equip directiu, cal comprovar l’inventari i, una 

vegada conforme, signar la corresponent acta de lliurament i recepció pels equips entrants 

i sortints. 

La formulació i el manteniment actualitzat de l’inventari general és tasca específica del 

secretari - administrador. Els centres on no hi ha secretari és tasca del director. 

 

Es considera material inventariable, entre d’altre, el següent: mobiliari, llums, pantalles, 

catifes, taulells de suro, pissarres, calculadores, equips musicals i audiovisuals 

fotocopiadores, ordinadors i equips multimèdia, impressores, material d’educació física... 

 

Quan un centre disposi del servei de menjador escolar, les seves instal·lacions, màquines 

i aparells, mobiliari, estris... constaran també a l’inventari. 

 

El Consell Escolar de cada centre i de la ZER podrà promoure la renovació de l’equip 

escolar i de les seves instal·lacions, i en vigilarà la conservació. Per acord del Consell 

Escolar, podran ser objecte de venda el material i el mobiliari que consideri obsolet o 

deteriorat; l’import rebut passarà als ingressos del centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOF (NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA ZER) 
 

63 

 

6.1.8.- Actuacions en els supòsits de retard en la recollida de l’alumnat a la 

sortida del centre. 

 

 La recollida de l’alumnat a la sortida del centre no haurà de fer-se més tard de 10 

minuts després de l’hora de sortida establerta. 

 

 Quan es produeixi un retard fora dels marges establerts en la recollida de l’alumnat un 

cop acabat l’horari escolar, es procurarà contactar amb la família o el tutor legal. Un 

cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb la família o tutors, i 

transcorregut un marge de temps prudencial, la persona que fins aquell moment hagi 

romàs a càrrec de l’alumne comunicarà telefònicament la situació als Mossos 

d’Esquadra de la zona i acordarà amb ells la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia. 

 

 La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, en la mesura en què 

comporten una manca d’assumpció de les responsabilitats de custòdia dels menors 

que li correspon, ha de ser tractada de manera similar als supòsits d’absentisme. En 

darrer terme, la direcció del centre ha de comunicar per escrit la situació als serveis 

socials corresponents. D’aquesta comunicació n’ha de quedar una còpia arxivada al 

centre, a disposició de la Inspecció. 

 

 A criteri de la direcció del centre, i en tot cas quan no hi hagi hagut solució efectiva de 

la reiteració de recollides tardanes després de la comunicació als serveis socials del 

municipi, la direcció del centre n’informarà a la direcció dels Serveis Territorials 

corresponents. 
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6.1.9.- Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat. 

 

 La ZER treballa per prevenir l’absentisme escolar.  

 

 En el supòsit en que un alumne falti de manera significativa a l’escola (2 o 3 dies per 

setmana, o bé de 7 a 10 dies al mes) i per tant, es produeixi un cas d’absentisme 

escolar en l’Etapa de Primària, es procedirà de la següent manera: 

1. El mestre/a tutor/a de l’alumne es posarà en contacte amb els seus pares o tutors 

legals per tal d’assabentar-los de la situació i recordar-los les obligacions que tenen 

de vetllar per la correcta escolarització dels seus fills. 

2. Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament absentista, la 

direcció del centre realitzarà les actuacions següents en mesura que siguin 

necessàries: 

o Enviar un escrit a la família recordant-los les obligacions envers els seus fills. 

Una còpia del qual es quedarà arxivada en el centre, a disposició de la 

Inspecció. 

o Comunicar per escrit la situació als serveis socials municipals. Una còpia del 

qual es quedarà arxivada en el centre. 

o A criteri del centre , i en tot cas quan no hi hagi hagut solució efectiva a 

l’absentisme després de la comunicació als serveis socials corresponents, la 

direcció del centre informarà per escrit de la situació als serveis de l’EAP i a la 

Inspecció Educativa o bé a la direcció dels Serveis Territorials d’Ensenyament 

de Lleida. 

 

 En tot cas, les faltes injustificades d’assistència a classe podran ser considerades, 

d’acord amb el Decret que regula els drets i deures dels alumnes, com a conductes 

contràries a les normes de convivència del centre, i podran ser objecte de totes les 

mesures correctores que es contemplen a tal efecte en l’esmentat Decret regulador 

dels drets i deures dels alumnes. 
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6.1.10.- Admissió d’alumnes malalts i dels accidents. 

 

 Si un alumne té febre o una malaltia infectocontagiosa es localitzaran els pares perquè 

se’n facin càrrec. 

 

 Els mestres només donaran medicament, als alumnes, en casos excepcionals i amb la 

recepta mèdica, que indiqui la dosi i la franja horària en que s’ha de prendre, i 

l’autorització degudament complimentada dels pares o tutors legals (annex núm. 4) en 

la qual s’eximeix al/la mestre/a de qualsevol perjudici que es pugui derivar de la mala 

praxi (involuntària) en l’administració del medicament prescrit pel metge/essa. 

 

 L’alumne que no pugui fer educació física per motius de malaltia portarà un justificant 

del metge o bé una nota dels pares a l’agenda (oralment en cas dels pares d’EI i CI). 

 

 En el cas que un alumne pateixi un accident durant el temps en què es troba sota la 

tutela de l’escola, rebrà les primeres cures al centre.  

Si es considera necessària la intervenció de personal especialitzat es procedirà de la 

següent manera: 

o S’avisarà als pares o tutors legals per a que ells mateixos el portin a fer les 

cures. 

o Si no es poden localitzar als pares o tutors o és una situació urgent, es trucarà 

al CAP més proper i que ells mateixos avisin l’ambulància si és necessari. 

o En cas que la urgència ho requereixi i no es pugui comptar amb el personal 

especialitzat, en compliment del deure d’assistència, el trasllat s’efectuarà per 

dos professors/es o persones adultes. 
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6.1.11.-  Seguretat , higiene i salut. 

 

 Pla d’emergència.  

En cas de sinistre es tindrà en compte les següents instruccions: 

 Per indicar un senyal d’alarma sonarà el timbre ( o xiulet) que serà clarament 

diferenciat dels altres senyals acústics  (timbres d’entrades i sortides) i s’emetrà de 

manera intermitent i insistent. 

 De seguida que s’hagi escoltat l’alarma, els alumnes sortiran de les aules per les 

portes assignades per a aquesta funció. 

 Els mestres dinamitzaran la sortida de manera ordenada i ràpida. Cada tutor es 

responsabilitzarà de no deixar cap alumne endarrerit. 

 Cada escola ha de tenir actualitzat el seu Pla d’emergència. 

 

 Farmaciola. 

A inici de curs, el coordinador/a de Riscos Laborals revisarà el contingut de la farmaciola 

de cada centre. La direcció vetllarà perquè el seu contingut estigui complert i sense 

caducar. Prop de la farmaciola hi haurà les instruccions bàsiques de primers auxilis i del 

seu contingut (enviades pel Departament d’Ensenyament). 

El contingut de la farmaciola només s’utilitzarà per a fins estrictament sanitaris (higiene). 

Cada escola disposarà d’una farmaciola de viatge per a les sortides. 

 

 Esmorzars 

A inici de curs, cada escola establirà les seves recomanacions per als esmorzars dels 

seus alumnes. 
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6.1.12.- Altres. 

 

 Normativa per a nens de P3. 

Cada escola de la ZER disposa de la seva normativa i/o orientacions per a l’entrada dels 

nens i nens de P3. 

 

 El xandall a  Educació Física.  

Per fer educació física cal portar: sabatilles esportives, xandall, necesser (amb tovalloleta, 

desodorant, colònia, pinta,... ) 

 

 Bata escolar. 

Cada escola de la ZER estableix el seu model de bata i quins alumnes l’hauran de dur. 

 

 Celebracions aniversaris. 

Cada escola de la ZER estableix els seus criteris per a les celebracions d’aniversaris dels 

alumnes. 
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6.2.- De les queixes i reclamacions. 

 

6.2.1. Actuacions en el cas de queixes sobre la prestació del servei que 

qüestioni l’exercici professional del personal del centre. 

 

Quan els pares no estan d’acord amb determinats aspectes de funcionament de l’escola 

tenen  dret a presentar les seves queixes. Primer cal dirigir-se al mestre o treballador del 

centre en concret, parlar-ne. De no solucionar-se el problema , i si la gravetat d’aquest ho 

requereix, es demanarà una entrevista amb la direcció de l’escola. 

El procediment per tractar les queixes o denúncies de l’alumnat, els pares i mares , 

professorat o altres treballadors del centre i de la ZER que puguin qüestionar o referir-se a 

l’actuació professional d’un docent o d’un altre treballador del centre en l’exercici de les 

seves funcions , s’ajustarà al protocol següent: 

1.- Presentació del contingut de l’exercici de queixa o denúncia. 

Les queixes o denúncies es presentaran per escrit al registre d’entrada del centre , 

adreçat a la direcció i hauran de contenir: 

 Identificació de la persona  persones que el presenten. 

 Contingut de la queixa , enunciat de la manera més precisa possible (amb precisió 

dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui presenta la 

queixa creu que s’ha produït per acció o omissió del professor o d’un altre 

treballador del centre a què es refereix). 

 Data i signatura. 

L’escrit anirà acompanyat, si es possible, de totes les dades,documents i altres elements 

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

 

2.- Correspon a la direcció del centre : 

 Rebre la documentació i estudiar-la. 

 Directament, o a través d’altres membres del centre si escau, obtenir indicis i fer 

comprovacions per arribar a evidències sobre l’ajustament dels fets exposats a la 

realitat. 

 Traslladar còpia de l’escrit de queixa rebut al professor o treballador afectat, i 

demanar-li un informe escrit i precís sobre els fets objecte de la queixa, així com la 
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aportació de la documentació probatòria que consideri oportuna. L’informe es podrà 

substituir per una declaració verbal de la persona afectada que es recollirà per escrit 

en el mateix moment que la formuli, es datarà i la signarà, com a mínim , la persona 

afectada. En tot cas , es respectarà el dret d’audiència de l‘interessat. 

 Estudiar el tema amb la informació recollida i, si ho considera oportú, demanar l’opinió 

d’òrgans de govern i /o de participació del centre sobre el fons de la qüestió. 

 Duu a terme totes les actuacions d’informació, d’assessorament, de correcció i, fa el 

cas, d’aplicació dels procediments de mediació, en el marc de les funcions que la 

direcció té atribuïdes com a representant de l’Administració en el centre, concretament 

les de vetllar pel compliment de la normativa i exercir la prefectura del personal que hi 

té adscrit. 

 Contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb constància de recepció, 

comunicant-los la solució a que s’ha arribat o, si escau , la desestimació motivada de 

la queixa. Com a mínim, es contestarà al primer signant de la denúncia, i es farà 

constar en l’escrit de resposta, informació sobre quin és el següent nivell al qual poden 

acudir sinó queden satisfets per la resolució adoptada ( o les actuacions empreses) 

per la direcció del centre. 

 

En elcas que la direcció sigui part directament interessada en la queixa, s’haurà d’abstenir 

i, en el seu lloc, ho farà el cap d’estudis o secretari. 

 

3.- Actuacions posteriors i arxivament de la documentació. 

Conclosa l’actuació de la direcció,es podrà informar la direcció dels Serveix Territorials de 

la incidència produïda i la solució que li ha donat. En tot cas la documentació generada 

quedarà arxivada, en original o en còpies autentificades, a la direcció o secretaria de 

l’escola, a disposició de la Inspecció d’Educació. 
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6.2.2.- Reclamacions de qualificacions. 

 

 Els pares tenen dret a sol·licitar aclariments per part dels professors respecte de les 

qualificacions d’activitats acadèmiques o d’avaluacions parcials o finals de cada curs 

dels seus fills al director/a del centre.  

 

 Els pares tenen dret a reclamar contra les qualificacions de les avaluacions 

esmentades d’acord amb el que disposa l’article 9 del Decret 297/2006. 

 

 L’alumne té  dret a una valoració objectiva del seu progrés general i rendiment escolar, 

per la qual cosa se l’ha d’informar dels criteris i procediments d’avaluació, d’acord amb 

el continguts i objectius de l’ensenyament. 

L’alumnat, i quan es menor, els seus pares, tenen  dret a sol·licitar aclariments del 

professorat respecte de les qualificacions amb què s’avaluen  els seus aprenentatges  

en les avaluacions parcials o les finals de cada curs. 

L’alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i qualificacions que, 

com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin a finals de curs, cicle o etapa d’acord 

amb el procediment establert. Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna 

de les causes següents: 

1. La inadequació del procés d’avaluació, o d’algun dels seus elements, en relació 

amb els objectius o continguts de l’àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el 

nivell previst a la programació per l’òrgan didàctic corresponent. 

2. La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d’avaluació establerts. 
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6.3.- Serveis escolars. 

6.3.1. Servei de menjador. 

 

 El servei de menjador s’ofereix a les escoles de Sant Martí, de Preixana i De Belianes. 

 

 Cada centre recull les seves normes de menjador en el Pla de funcionament del 

menjador propi, cada curs en la Programació General anual es recullen les normes 

que regeixen cada menjador escolar. Aquestes escoles ofereixen a tots els alumnes 

del centre el servei de menjador, tots els alumnes matriculats al centre tenen dret a fer 

ús de menjador.  

 

 En cas que algun alumne amb manca d’autonomia personal faci ús del servei de 

menjador, es buscarà la necessària assistència de personal auxiliar. 

 

 Els alumnes podran utilitzar el menjador de manera continuada, o bé de manera 

esporàdica avisant al centre puntualment.  

 

 Tots els alumnes que utilitzen el servei de menjador hauran de respectar el professorat 

i el personal encarregat del funcionament del servei. 

Els alumnes s’atendran a les normes d’higiene i d’ordre establertes. 

Els alumnes no podran abandonar el recinte escolar sense autorització signada dels 

pares. 
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6.3.2. Servei de transport escolar.  

 

La finalitat dels servei escolar de transport és facilitar el desplaçament gratuït a l’alumnat 

d’educació obligatòria quan hagi d’escolaritzar-se fora de la seva localitat de residència 

com és el cas dels alumnes de Vallbona de les Monges, Llorenç de Vallbona, Rocafort de 

Vallbona i Nalec que estan escolaritzat a l’escola El Tallat De Sant Martí de Riu Corb. 

La direcció del centre, juntament amb el Consell Comarcal, elaboren la proposta 

d’itineraris del transport escolar.  

En el cas de supressió del servei per condicions meteorològiques adverses, el Consell 

Comarcal i l’empresa responsable del transport es posaran en contacte amb la direcció 

del centre per informar de les actuacions que calgui dur a terme. 

La direcció del centre, tenint en compte el protocol en cas de nevades, es posarà en 

contacte amb les famílies per informar de la situació. 

La presència d’acompanyants és obligatòria en tots els vehicles que realitzin el servei de 

transport escolar. Correspon a l’acompanyant la realització de les següents tasques: 

 La vigilància de l’alumnat durant tot el trajecte. 

 El control de la pujada i baixada de l’alumnat a les parades establertes, atenent la 

relació d’alumnes usuaris que li serà facilitada per la secretària del centre. 

 Ajudar a la pujada i baixada de l’alumnat amb dificultat de mobilitat. 

 Tenir cura de que l’alumnat entri en el recinte de l’escola. 

 Tenir cura de que l’alumnat quedi acompanyat del familiar o persona designada a 

aquests efectes . 

 En cas que l’alumne no sigui recollit, passat un temps d’espera prudencial, es 

posarà a disposició dels cossos i forces de seguretat. 

 Informar a la secretària del centre de les incidències esdevingudes al llarg del 

trajecte, com també de la relació d’alumnes transportats diàriament. 

Quan no sigui possible que l’arribada i la sortida del transport escolar es realitzi a l’inici i a 

la finalització de l’horari lectiu, es tindran en compte les mesures aprovades en Consell 

Escolar de centre adequades a l’efecte per tal que l’alumne usuari del transport no resti 

desatès en el possible temps d’avançament o retard dels vehicle. 
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6.4.- Gestió econòmica i documentació administrativa. 

6.4.1.- Gestió econòmica 

Els ingressos econòmics, monetaris, de la ZER i de les diferents escoles provenen de les 

assignacions del Departament d’Ensenyament. 

Esporàdicament poden rebre ingressos per part de l’Ajuntament, el Consell Comarcal, la  

Diputació, destinats a un fi concret i que la direcció de la ZER o la dels centres hauran de 

justificar. 

Aquests ingressos són gestionats per l’equip directiu, previ consens amb el claustre de 

professors per a despeses de material fungible i no fungible per al desenvolupament de 

les tasques pedagògiques de les escoles. 

Correspon a l’Equip directiu i el de cada centre vetllar per a que les despeses sigui 

adequades i portarà un rigorós control de comptes. 

Al finalitzar un any natural, l’Equip directiu de ZER i/o de centre rendirà comptes al Consell 

Escolar pertinent i aquests els hauran d’aprovar , prèvia revisió de la documentació 

presentada. 

 

6.4.2.- Documentació administrativa. 

D’acord amb la normativa vigent, cada centre ha de tenir els documents següents: 

 Registre d’entrada i sortida de correspondència. 

 Registre de matrícula d’alumnes. 

 Arxiu de la correspondència d’entrada i sortida. 

 Llibre d’absències i permisos del professorat. 

 Llibre d’actes del claustre del professorat. 

 Llibre d’actes dels Consells Escolars. 

 Inventari del material i mobiliari. 

 Llibre de comptabilitat i registre informàtic. 

 Arxiu de factures i justificant de despeses. 

 Pressupost del centre (acta d’aprovació amb el seu detall). 

 Justificació anual de despeses de funcionament. 

 

D’acord amb la normativa vigent, la ZER ha de tenir els documents següents: 
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 Registre d’entrada i sortida de correspondència. 

 Arxiu de la correspondència d’entrada i sortida. 

 Llibre d’absències i permisos del professorat itinerant. 

 Llibre d’actes del claustre del professorat de ZER. 

 Llibre d’actes dels Consells Escolars de ZER. 

 Inventari del material i mobiliari. 

 Llibre de comptabilitat i registre informàtic. 

 Arxiu de factures i justificant de despeses. 

 Pressupost de la ZER (acta d’aprovació amb el seu detall). 

 Justificació anual de despeses de funcionament. 
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6.5.- Gestió acadèmica i administrativa. 

 

6.5.1. De la documentació acadèmica i administrativa. 

La informació individual que l’escola guarda als arxius i a la base de dades queda 

restringida a l’ús intern del personal docent i a la Inspecció . 

La informació general o estadística sobre l’escola només podrà ser facilitada a les entitats 

públiques, Departament d’Ensenyament. 

Les activitats que els/les mestres facin en nom de l’escola hauran de tenir l’aprovació 

prèvia del Claustre de l’escola i del Consell Escolar. 

Sota la custòdia del centre restarà la següent documentació: 

 Actes avaluació final de cicle. 

 Actes de les sessions d’avaluació. 

 Qualsevol altra documentació acadèmica que en el seu moment determini l’òrgan 

corresponent. 

 

 Existeixen uns arxius comuns a tota la ZER dels quals hi ha còpia a cada centre i on 

es reflecteixen pautes de funcionament organitzatiu i pedagògic. 

 

 A nivell organitzatiu hi ha un protocol d’actuació d’inici de curs que es revisa el mes de 

juny i s’aplica al setembre següent. En ell es contempla la recepció del professorat als 

centres , la reunió de presentació i presa de contacte amb tot el professorat de la ZER. 

També existeix un Manual d’Acollida dels professorat nouvingut, substitut que 

s’incorpori al llarg del curs. 

 

 Hi ha uns documents a cada centre , que es revisen cada inici de curs, i inclouen les 

normes  de funcionament de cada centre.  

 

 A nivell pedagògic existeix un arxiu de documents pedagògics de ZER a cada  centre 

per tal d’assegurar la continuïtat didàctica. 

 

 Cada mestre confecciona la seva carpeta de tutor o especialista on hi ha tot la 

documentació necessària per a desenvolupar la seva tasca ( horari del mestre, 

programacions, organització de l’espai i el material, metodologia, càrrecs, ...). aquesta 
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carpeta està situada a l’aula de cada mestre i a la seu de la ZER en el cas dels 

itinerants. 

 

6.5.2.- Altra documentació. 

 

Arxiu personal de l’alumne. 

Per tal de facilitar l’organització, cada alumne disposa d’un arxiu personal on s’aplega tota 

la informació referida a la seva història escolar. 

Aquesta informació quedarà sota custòdia del secretari del centre i al mateix temps serà 

accessible a aquells mestres que tinguin relació directa amb l’alumne. 

Aquest arxiu de l’alumne recollirà: 

 Documents obligatoris i amb contingut prescriptiu: 

- Expedient acadèmic. 

- Llibre d’escolaritat. 

- Informe d’avaluació individual ( si escau). 

 Documents obligatoris amb model i continguts a decidir en el P. Educatiu de ZER 

- Registres i fulls de seguiment significatius de l’alumne. 

- Còpia dels informes de les famílies. 

 Altres informacions. 

- Fitxa de dades bàsiques. 

- Fitxa resum entrevistes. 

- Resum d’escolarització individual (parvulari). 

- Informes d’especialistes ( si escau). 

 PI’s (Plans individualitzats) – Els quals es guardaran durant 5 anys ja que són 

revisables anualment. 

 Altres informacions i documentació que el centre estableixi o l’administració indiqui 

com a necessaris ( documentació procés de matriculació, opció religiosa, ... 

 Còpia informes individuals d’avaluació si escau. 

 Còpia dels informes a les famílies. 
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Autoritzacions.(annex núm. 4) 

 Dret d’ús d’imatge. 

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1  de la Constitució i 

regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 

personal i familiar, i a la pròpia imatge, la direcció dels centres demanen el consentiment 

als pares, mares i/o representants legals per poder publicar fotografies on apareguin els 

seus fills /es on aquests/es siguin clarament identificables.  

 Sortides per la localitat. 

 Ensenyament religiós. 

 Per l’administració de medicaments. 
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6.6.- Del personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu de les 

escoles 

 

6.6.1.-El personal d’administració de la ZER 

 

Les funcions específiques del personal PAS són: 

 La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes.  

 La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, historials 

acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències...  

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

 

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents:  

 Arxiu i classificació de la documentació del centre.  

 Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, 

franqueig…).  

 Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions.  

 Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui en 

cada cas).  

 Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa 

del centre.  

 Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, 

permisos…).  

 Realització de comandes de material, comprovació d’albarans..., d’acord amb 

l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del centre.  

 Manteniment de l’inventari.  

 Control de documents comptables simples.  

 Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast 

(disposicions, comunicats…).  

 

El personal PAS té els següents drets: 

 Ser respectat en la seva dignitat personal i professional per tots els membres de la 

comunitat educativa. 
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 Poder traslladar els seus suggeriments directament al director o als professors, a fi de 

poder millorar les normes organitzatives o de convivència establertes en el centre.  

 

6.6.2.-Monitores dels menjador. 

Existeix menjador escolar a l’escola Montalbà de Preixana, a l’escola Pere Teixiné de  

Belianes i a l’escola El Tallat de Sant Martí de Maldà, essent els dos primers optatius i el 

tercer preceptiu. 

Les funcions específiques de les monitores del menjador queden recollides en el pla de 

funcionament del menjador de cada centre, essent les més generals i comunes a tots els 

centres: 

 Realitzar les feines elementals de manteniment i neteja de la cuina i menjador. 

 Vetllar pel bon funcionament del menjador escolar i pel compliment de les normes de 

convivència i respecte. 

 Acceptar els suggeriments que es facin des de la Direcció del centre i siguin 

destinades a millorar la seva tasca. 

  Comunicar a la Direcció qualsevol anomalia en les instal·lacions, menjars…, que hi 

observin i pugui  perjudicar el desenvolupament de les activitats normals del menjador 

escolar. 

Les monitores del menjador tenen els següents drets: 

 Ser respectades en la seva dignitat personal i professional per tots els membres de la 

comunitat educativa. 

 Poder traslladar els seus suggeriments directament al director o als professors, a fi de 

poder millorar les normes organitzatives o de convivència establertes en el centre.  

Les monitores del menjador tenen els següents deures:  

 Acceptar les ordres que el director o els òrgans de govern del centre li donin referent a 

la tasca que desenvolupa. 

 Col·laborar amb els mestres en alguna de les activitats que poden tenir lloc a la cuina. 

 Comunicar a la Direcció qualsevol anomalia que observi i pugui perjudicar el 

desenvolupament de les activitats normals del centre. 

 Complir i fer complir les normes de convivència establertes en aquest reglament. 
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6.6.3.- Personal de neteja 

El personal de neteja és contractat pels respectius Ajuntaments però, d'acord amb la 

legislació vigent, depèn funcionalment del director de cada centre. 

 

Funcions:  

 Correspon al personal netejador la neteja i higiene del centre i de les seves 

dependències, així com del mobiliari, els estris i els lavabos.  

El personal de neteja té els següents drets: 

 Ser respectat en la seva dignitat personal i professional per tots els membres de la 

comunitat educativa. 

 Poder traslladar els seus suggeriments directament al director o als professors , a fi de 

poder millorar les normes organitzatives o de convivència establertes en el centre. 

El personal de neteja té els següents deures:  

 Acceptar les ordres que el director o els òrgans de govern del centre li donin referent a 

la tasca que desenvolupa. 

 Comunicar a la Direcció qualsevol anomalia que observi i pugui perjudicar el 

desenvolupament de les activitats normals del centre. 

 Complir i fer complir les normes de convivència establertes en aquest reglament. 

 

6.6.4.- Auxiliars d’Educació Especial ( Vetlladores). 

 

Funcions: 

Correspon als auxiliars d'educació especial, en el marc del que estableix la disposició 

addicional onzena.3 de la Llei d’educació:  

 Ajudar els alumnes amb necessitats educatives especials en els seus desplaçaments 

per l'aula i pel centre en general, i fora del centre, si cal, amb el seu mitjà de mobilitat 

(cadira de rodes, caminadors, bastons...).  

 Ajudar els alumnes en aspectes de la seva autonomia personal (higiene, 

alimentació...) a fi de garantir que puguin participar en totes les activitats.  

 Fer els tractaments específics dels alumnes en el centre educatiu.  



NOF (NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA ZER) 
 

81 

 

Annex 1: FULL DE PERMISOS I ABSÈNCIES DEL PROFESSORAT 
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Annex 2:CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
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Annex 3: NORMATIVA DE SORTIDES 
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Annex 4: AUTORITZACIONS 


