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A.- Introducció i Principis bàsics 

A.1. Introducció 

 

Les NOFC es tracta d’un document normatiu que recull el conjunt d’acords i decisions 

d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball 

educatiu i de gestió del centre que permeti assolir els objectius proposats en el projecte 

educatiu del centre (PEC) i en la seva programació anual. 

 

És un document intern, perquè és propi i solament té validesa al nostre centre educatiu. 

 

Entenem que les Normes d’organització i funcionament han d’estar al servei de la comunitat 

educativa: alumnes, pares, mares, mestres i altre personal del centre i ens ha de servir com una 

eina per regular, establir i concretar les relacions entre els diferents sectors que formen part 

d’aquesta comunitat. 

 

Les NOFC estructuren normes tècniques, funcionals, pedagògiques i administratives per a portar 

a terme el procés educatiu que poden estar subjectes a noves incorporacions, modificacions o 

canvis, per tant, tindrà sempre en aquest sentit, un caràcter de permanent actualització i millora 

segons els mecanismes establerts en aquestes NOFC. 

 

Base legal per la qual s’estableix aquest reglament: 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación – LOE 

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

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

• El Decret  155/2010, de 2 de novembre. de la Direcció dels centres educatius públics i 
del personal directiu professional docent.  

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

• Decret 181/2008, de 9 de setembre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
del segon cicle de l’educació infantil 

• Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació primària  (DOG 4915 -29.6.2007) 

• Document per a l’organització i el funcionament de les escoles i dels centres públics. 
Edicions anuals 

 

 A.2. Àmbits d’aplicació 

 

L’aplicació del present NOFC afecta a tots els integrants de la comunitat educativa de l’escola 

Tagamanent (els alumnes,  els mestres,  els pares i mares o tutors legals dels alumnes, el 

personal de serveis,  L'AMPA,  Serveis externs : EAP, CREDA, logopeda municipal, monitors, 
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mestres o mestres d’activitats extraescolars) i haurà de vigilar i avaluar les normes inherents al 

present document, sempre amb un esperit de comprensió i de recerca de solucions per damunt 

de la repressió i el càstig.  

El seu àmbit físic d’aplicació serà: l’edifici propi de l’escola i qualsevol lloc o edifici on s’hagués 

desplaçat la comunitat educativa en la seva totalitat o un grup. 

Les presents normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) han estat elaborades per 

l’equip directiu del centre, amb l’aportació per part del claustre de criteris i propostes per a la 

seva elaboració, i aprovat pel Consell Escolar del Centre, d’acord amb la normativa vigent. 

Correspondrà al/la director/a del centre vetllar pel compliment d’aquestes normes, essent 

obligació de tots els membres d’aquesta comunitat educativa conèixer-les i complir-les. 

L’aplicació d’aquest document es desenvoluparà tenint sempre presents els principis generals 

següents:  

 

• L’educació i la convivència es desenvoluparà dins un marc de tolerància i respecte a la 

llibertat de l’individu, a la seva responsabilitat i conviccions.  

• El dret de tots els membres de la comunitat escolar a intervenir en les decisions que els 

afectin mitjançant els seus representants lliurement elegits.  

• L’orientació dels alumnes perquè puguin assumir progressivament la responsabilitat de 

la seva pròpia educació.  

• El dret de tots a expressar el seu pensament, idees i opinions, amb respecte a les 

llibertats dels altres.  

• Promoure la resolució de conflictes a partir de la reflexió per part de les parts afectades, 

buscant una solució consensuada i pacífica afavorint el diàleg.  

• Assegurar l’ordre intern que permeti assolir amb major plenitud els objectius educatius 

del centre escolar.  

• Fer comprendre a la comunitat escolar que l’ordre, el respecte i la disciplina són una 

necessitat imprescindible per al desenvolupament de la tasca educativa en l’àmbit de 

l’escola.  

• Assegurar el correcte compliment de les normes vigents.  

 

A.3. Trets d’identitat de l’escola 

 

L’escola Tagamanent forma part de la xarxa de centres públics de Catalunya, la titularitat de la 

qual correspon al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

El Projecte Educatiu de Centre té per finalitat plasmar de manera coherent, els trets d’identitat 

del centre i l’acció educativa que adopta. Ha de garantir que la intervenció pedagògica sigui 

progressiva, coordinada i assumida pel conjunt de la comunitat educativa. 
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Els documents del centre han de ser útils, funcionals, en constant avaluació de la seva aplicació 

i, en conseqüència, en procés de revisió i millora. Però a més que la major part de la comunitat 

educativa els senti com a propis. 

 

L’escola Tagamanent es caracteritza per: 

 

a) Ser una escola petita, d’una sola línia, fet que facilita el coneixement i la relació entre 

tots els membres que integren la comunitat educativa. 

b) Promoure un aprenentatge actiu, utilitzant  diversitat de metodologies,  que permetin 

als nostres alumnes implicar-se en els seu propi procés d’aprenentatge.  

c) Donar tanta importància a la relació educativa, com a l’adquisició de continguts, a fi de 

formar persones amb personalitat i criteris propis, és per això que té com a objectiu 

ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i 

afectives i acceptar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació per la salut i el 

benestar propi. 

d) Ser una escola democràtica tant pel que fa a la gestió i organització interior com a 

qualsevol altra decisió que afecti al centre. 

e) Partir de l'expressió de la cultura i realitats catalanes per obrir-se a les formes culturals 

de la resta del món amb sentit crític i de responsabilitat 

f) Vetllar per una ser escola adaptada al medi, que valora el coneixement i aprecia els 

elements culturals, socials i ambientals de l’entorn proper. 

g) Ser  coeducativa, per tant no discrimina entre els nens i les nenes. 

h) No adoptar una opció religiosa concreta. Amb tot, no eludirem la informació referida a 

aspectes culturals que tot fet religiós comporta. 

i) Estimular en l’alumne els valors d’una societat democràtica: solidaritat, respecte a 

l’altre, actitud de diàleg,...i proporcionar els elements necessaris d’anàlisi i crítica a fi 

d’obtenir una formació integral. 

j) Fomentar en l’educació dels nostres alumnes el fer-los descobrir allò que és al seu abast, 

de manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge de cada infant i 

potenciant les capacitat individuals, evitant d’aquesta forma tot tipus de discriminació i 

buscant el millor de cadascun d’ells. 

 

Entenem, doncs,  l’educació com un procés que engloba els diferents aspectes que integren la 

personalitat del/de la alumne/a: l’intel·lectual, l’emocional i el social.   

Treballem per tenir una escola que basa els aprenentatges en els coneixements previs, 

l’experimentació, la memòria comprensiva, la globalització, la contextualització, la 

interdisciplinarietat i la funcionalitat dels aprenentatges 

 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  

 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’educació.  
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- Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

- Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

- Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal . 

 

Som una escola plural i per tant, cada  membre de la comunitat educativa és diferent i ningú pot 

ser discriminat/da per cap motiu. Per facilitar la convivència creiem que valors com ara la 

participació, el respecte, la tolerància i la responsabilitat són  fonamentals  per  a tenir un clima 

de tranquil·litat on cada persona pugui sentir-se feliç, acceptada i respectada. Sempre tenint en 

compte  que els “Valors més que educar-se, es contagien”.  

 

A l’escola, alumnes, mestres, monitors i pares i mares entrem en contacte uns amb altres i les 

relacions que establim són un dels elements potencialment més educatius que posseïm. Si la 

qualitat de les relacions interpersonals és bona, la tasca educativa millora qualitativament. 

Criteris generals que tenim en compte:  

 

El respecte  

Totes les persones mereixen un respecte, tant alumnes i mestres com la resta de la 

comunitat educativa. No es pot fer burla, menyspreu, broma pesada o vexació de cap 

persona.  

Cal respectar la feina dels altres.  

Cal tenir cura del  material,  espais i altres coses de l’escola.  

 

La cooperació  

A l’escola necessitem sovint treballar plegats persones diferents, cal tenir una actitud 

d’acceptació dels companys/es de grup, així com saber compartir el material comú.  

És important fer aportacions positives al grup, saber buscar acords i evitar actituds 

excessivament passives o en permanent desacord.  

Cal saber demanar i oferir ajut quan sigui necessari.  

 

La participació  

És important saber manifestar i raonar  les opinions pròpies i fer-ho en el moment 

adequat. 

És necessari saber expressar el desacord però aportant reflexions positives i raonades.  

És important treballar junts  per aconseguir que els acords presos en el grup o a la classe 

s’acompleixin.  

 

El tracte i la sensibilitat amb els altres  

És important que a classe i a l’escola en general hi hagi un clima de tranquil·litat i de 

bones relacions entre les persones. Per això cal:  

� Evitar accions o expressions que puguin molestar.  
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� Controlar les nostres reaccions.  

� Adreçar-nos als altres amb el nom correcte i amb un to de veu adequat.  

� Vetllar pel benestar de tots/es i per l’ordre i neteja dels espais col·lectius.  

� Saber parlar i arribar a acords.  

 

Els criteris d’organització pedagògica en els ensenyaments han de contribuir a: 

 

� Facilitar i fer efectiu el compromís de l’alumnat en el seu procés educatiu, sempre 

tenint en compte el paper de les famílies en l’educació dels seus fills i de les seves 

filles. 

� Fer possible l’assoliment de competències, enteses com el conjunts de capacitats 

que utilitza una persona en el desenvolupament de qualsevol tasca, per 

aconseguir assolir amb èxit uns determinats resultats. 

� Adequar la funció del professorat, com a agent del procés educatiu, a les 

característiques i necessitats educatives de cada etapa i els aspectes instructius 

específics de cada ensenyament. 

� Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els 

resultats del procés d’ensenyament-aprenentatge per una banda i el progrés 

assolit individualment per a cada alumne/a per una altra.  

� Potenciar  la participació activa dels alumnes en els afers de la comunitat. 

 
 

B.- GESTIÓ DEL CENTRE 

 

L'estructura d'organització i gestió és formada per:  

 

• Els òrgans col·legiats de govern: Consell Escolar, Equip directiu, Claustre. 

• Òrgans col·legiats de coordinació: Equip de coordinació, Equips de Cicle, equips 

de coordinació de cicles, Equip o comissió d’atenció a la diversitat. 

• Òrgans unipersonals de govern: director, cap d’estudis, secretària. 

• Òrgans unipersonals de coordinació: coordinador de cicle, coordinador 

d’informàtica, coordinador LIC, coordinador de Riscos laborals.   

• Mestres: mestres tutors, mestres especialistes.  

• Personal d’administració i serveis 

• Altre personal del centre   

• Organització dels pares i mares d’alumnes 
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 B.1.- ÒRGANS COL·LEGIATS 

B.1.1.- El CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE 

El Consell escolar és l’òrgan de participació dels  diferents membres de la  comunitat escolar en 

el govern del centre. 

 

El Consell escolar del Centre tindrà les competències següents 

 

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 de conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats extraescolars 

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. 

 

 

Els components del Consell Escolar són: 

o El/la director, que n’és el president. 

o El/la Cap d’estudis. 

o El/la regidor/a o un/a representant de l’Ajuntament. 

o Els/les representants dels/les mestres (6) 

o Els/les representants de pares i mares (5) 

o El/la representant de l’AMPA 

o La representant del personal PAS 

o El/la secretari/a de l’escola, que actuarà de secretari/a del Consell, amb veu i 

sense vot. 

 

Funcionament 

El CE es reunirà sempre que el convoqui el seu president/a o ho sol·liciti, com a mínim, un terç 

dels seus membres. Els components del Consell poden modificar la periodicitat de les reunions 

segons els sembli convenient.  
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Les reunions seran convocades per la presidència com a mínim amb dos dies d’antelació. A la 

convocatòria s’informarà de l’ordre del dia corresponent. De cada reunió, el/la Secretari del 

Centre, el qual tindrà veu, però no vot, n’aixecarà Acta, la qual contindrà la indicació de les 

persones assistents, les que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i temps de la reunió, 

els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el contingut dels 

acords.  

 

• Les actes són un document intern i podran ser consultades per qualsevol membre del 
Consell i de la Comunitat Educativa.  

• Per tant, a fi que el consell escolar del centre sigui efectivament un organisme de 

participació de les famílies, procurarem:  

o programar un calendari de reunions que n’inclogui, com a mínim, una a 

començament de curs, una altra al final i una cada trimestre 

o que les reunions del consell escolar tinguin lloc en un horari que permeti 

l’assistència dels representants dels diferents sectors de la comunitat 

o que la convocatòria de les reunions s’efectuï amb prou antelació  

o facilitar prèviament informació i documentació dels temes que es tractaran  

o confeccionar l’ordre del dia de les sessions de manera que incorpori els punts 

que pugui sol·licitar qualsevol membre del sector.  

o difondre a tota la comunitat educativa els acords del consell que tinguin un 

interès general 

o garantir als membres del consell escolar la disponibilitat de les actes de les 

sessions del consell.  

• Qui presideixi la reunió del Consell Escolar conjuntament amb la resta dels membres, 

procurarà  facilitar el diàleg i moderar el debat,  intentar aconseguir el consens i vetllar 

pel compliment de les lleis.  

•  Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres 

presents amb dret a vot que, en tot cas, no podrà ser inferior a la meitat més ú dels 

components del Consell Escolar, llevat dels casos en què la normativa determini una 

altra majoria qualificada i dirimirà els empats la persona que el presideix.   

• Els components de l’òrgan col·legiat podran fer constar en Acta el seu vot en contra d’un 

acord adoptat i els motius que el justifiquen, amb exempció de qualsevol responsabilitat 

que es pogués derivar de l’acord pres. Tot i això, els acords presos són d’obligat 

compliment per part dels membres de la comunitat educativa. 

• Si el tema a tractar ho requereix, el director convocarà a les sessions del Consell a 

mestres, als representants de les Associacions dels Mares i Pares, a altres membres de la 

Comunitat Escolar, o a qualsevol assessor per un tema concret, els quals intervindran 

amb veu i sense vot.  

• Els òrgans col·legiats són convocats i presidits pel Director del Centre, i en cas d’absència 

d’aquest, pel Cap d’Estudis.  

• Els acords presos seran executats, dins l’àmbit de la seva competència, pel Director del 

Centre.  
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• El Procediment d’elecció dels membres del consell escolar del centre seguirà la 

normativa per la qual es regulen la constitució i la composició del consell escolar. 

• En cas de vacant, aquesta, serà coberta per la següent candidatura més votada en les 

darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits que la van fer ser elegible com a 

representant.  

• En el cas de vacant en alguns dels sectors, si aquesta no es pogués cobrir, perquè el 

candidat o candidats següents ja no estiguessin al centre, es farà una votació en Claustre 

o junta d’AMPA per tal d’escollir un candidat a cobrir aquesta absència.   

• La nova persona membre del Consell Escolar ho serà pel temps que restava del mandat a 

la persona representant que ha causat la vacant. 

 

És preceptiu l’existència de la comissió permanent i la comissió econòmica, però a l’escola és 

constitueixen també  la comissió de menjador i a la comissió de convivència. En cada una de les 

comissions hi haurà representants de mestres, pares i mares i direcció.  

 

És funció de les comissions:  

o Estudiar, informar i elaborar propostes del seu àmbit 

o Desenvolupar  tasques encomanades pel Consell 

o Fer el seguiment de tasques i informar al Consell 

o Avaluar i informar al Consell sobre l’execució de les tasques.  

 

Cada comissió tindrà autonomia per a confeccionar el seu calendari de reunions i informarà al 

Consell. 

 

Comissió Econòmica 

 

La comissió econòmica estarà integrada pel director/a, el/la secretari/a, un/a professor/a, un 

pare/una mare i el/la representant de l’Ajuntament.  

La comissió econòmica té les competències que expressament li delega el consell escolar, menys 

l’aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre, doncs no són 

delegables.  

Comissió Permanent 

 

La comissió permanent  és formada pel director/a, el/la cap d'estudis, un/a mestre/a, un 

representant dels pares i el/la  secretari/a, que hi actua amb veu i sense vot. 

 

Es reuneix per tractar aspectes que li encomani el Consell Escolar. Prendrà les decisions 

oportunes en casos urgents que no puguin esperar a la convocatòria del Consell Escolar. En 

aquest segon cas els acords presos seran provisionals fins que la propera reunió del Consell 

Escolar els ratifiqui o no.  

  



Normes d’organització i funcionament de centre 
 

Escola Tagamanent 13 

 

El consell escolar del centre no pot delegar en la comissió permanent les competències referides 
a: 

a. L'elecció i cessament de director  

b. L'aprovació del projecte educatiu, del pressupost i la seva liquidació, del 

reglament de règim interior i de la programació general anual. 

c. Les de resolució de conflictes i imposició de correctius, amb finalitat 

pedagògica,  en matèria disciplinària d'alumnes. 

De cada sessió s’aixecarà acta. 

 

Comissió de menjador: 

 

La comissió de menjador estarà integrada pel director/a, el/la secretari/a, un/a professor/a, dos 

representants dels pares i mares.  

 

Són funcions de la comissió de menjador: 

a. Revisar periòdicament, actualitzant, si s’escau, el pla de funcionament del 

menjador.  

b. Conèixer a l’inici de cada curs escolar la proposta d’activitats de menjador per 

a la seva presentació, si cal, al Consell Escolar. 

c. Vetllar pel bon funcionament del menjador. 

d. Realitzar reunions periòdiques, amb el representant de l’empresa que porta el 

servei, per tractar els temes que es considerin necessaris.  

e. Fer les adquisicions de material necessari per mantenir el bon funcionament 

del servei, ordenant els pagaments corresponents. 

f. A final de curs presenta proposta de continuació o renovació, si cal, i informa 

dels preus per al proper any per tal que siguin aprovats al Consell Escolar 

g. Les que expressament li delegui el consell escolar. 

 

Aquesta comissió es reuneix com a mínim un cop per trimestre amb l’empresa de menjador per 

tal de fer seguiment d’aquest servei. De cada sessió s’aixecarà acta. 

 

Comissió de convivència: 

 

La comissió de convivència  és formada pel director/a, el/la cap d'estudis,  el/la secretari/a, dos 

professors/es, dos representants dels pares i mares.   

 

Són funcions de la comissió de convivència: 

 

a. Garantir una aplicació correcta de la legislació vigent en temes de 

drets i deures d’alumnes  
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b. Imposar les mesures correctores previstes a les conductes contràries a 

les normes de convivència  

c. Vetllar pel compliment efectiu de les mesures correctores. 

d. Assessorar el Director en determinats casos sobre l’aplicació de 

mesures.  

e. Aportar propostes i/o participacions que puguin millorar la convivència 

en el centre. 

 

De cada sessió s’aixecarà acta. 

 

B. 1.2.- L’EQUIP DIRECTIU 

 

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centres i és integrat pel director o directora, el 

secretari o secretària, el cap o la cap d’estudis. 

Són funcions de l’equip directiu:  

 

• Elaborar la programació General del Centre, amb caràcter anual, en el marc del 

Projecte Educatiu, amb la participació del Claustre de Professors. 

• Elaborar la Memòria Anual del Centre. 

• Posar en comú les informacions d’àmbit econòmic, administratiu i pedagògic del 

centre. 

• Programar i fer el seguiment de les activitats docents del Centre, en col·laboració 

amb el Claustre de Professors. 

• Presentar la Programació General del Centre al Consell Escolar al inici del curs, 

per tal que aquell pugui avaluar-la i, si s’escau aprovar-la. 

• Rebre criteris pedagògics del Claustre de Professors sobre distribució horària del 

pla d’estudis del Centre, l’autorització racional de l’espai escolar comú i de 

l’equipament didàctic en general.  

• Afavorir la participació de tota la comunitat educativa, implicant tots els sectors 

en la tasca col·lectiva del centre 

• Coordinar les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació. 

• Fer el seguiment i l’avaluació de les activitats realitzades al centre. 

• Redactar tot tipus de notificacions a les famílies dels alumnes sempre que siguin 

de caràcter general. 

 

Funcionament de l’equip directiu 

 

L'equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L'horari i el temps de reunió es fixaran en 

el pla anual de cada curs. També es reunirà sempre que ho aconsellin circumstàncies 

excepcionals. 
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La forma habitual de treball de l'equip directiu serà en equip i les decisions sobre temes 

relacionats amb l'organització i el funcionament del centre es prendrà normalment de forma 

consensuada. 

 

B. 1.3.- EL CLAUSTRE DE PROFESSORS 

 

El claustre de mestres és l’òrgan col·legiat propi de participació del professorat en el control i la 

gestió del centre i té la responsabilitat de planificar, coordinar, informar i decidir sobre els 

aspectes docents del centre.  

 

Composició  

 

El Claustre de Professors està integrat per tot el professorat del centre.  S’estableix la 

participació, com a membres convidats, altre personal que treballi en l’àmbit educatiu de 

l’escola com  Logopedes, Psicòlegs, estudiants en pràctiques,... sempre amb el vist i plau de la 

Direcció del Centre 

Sempre que sigui possible, en confeccionar els horaris, s’intentarà que el professorat amb 

dedicació parcial li coincideixin els dies de claustre amb els dies que fan l’exclusiva al centre. Si 

no coincidissin  es farà un canvi en les hores d’exclusiva o bé se’ls informarà puntualment.  

 

Com a membres del claustre de professors, aquests seran electors i elegibles a les eleccions a 

representants dels professors al consell escolar del centre. Com a membres del consell escolar 

del centre poden ser membres de les comissions constituïdes en el si d'aquest. 

 

Funcionament del claustre de professors 

 

a) Es procurarà una reunió mensual del Claustre de Professors. Es realitzarà normalment 

els dimarts al migdia amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el director o ho 

sol·liciti un terç, al menys, dels seus membres. És preceptiu celebrar un claustre al 

començament i al final de cada curs.  

b) L’assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus membres.  

c) El Claustre és convocat i presidit pel director, i en cas d’absència pel cap d’estudis.  

d) Les reunions ordinàries seran convocades amb 24 hores d’antelació, com a mínim, llevat 

dels casos urgents, per escrit i amb l’Ordre del dia a tractar.   

e) Les decisions en el si del Claustre es prendran normalment per consens. Si no és possible 

arribar a un acord, es determinarà per majoria dels membres presents amb dret a vot, 

llevat dels casos en què la normativa determina una altra majoria qualificada, i dirimirà 

els empats del President.  

f) La durada del Claustre serà la que marqui l’ordre del dia establert. Es procurarà que la 

sessió no sobrepassi de l’hora i mitjà fixada i l’ordre del dia s’ajusti a aquest horari.  

g) El/la secretari/a del centre aixeca acta de cada sessió del claustre, la qual, una vegada 

aprovada, passa a formar part de la documentació general del centre. 
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h) 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 seves funcions.  

i) A més de les funcions atribuïdes, el claustre de professors, haurà de conèixer i 

dictaminar sobre els documents següents: 

a) La programació general. 

b) La Memòria anual de les activitats del centre. 

c) L’avantprojecte de Pressupost del centre. 

 

Funcions del claustre de professors:  

 

a) Formular a l’equip directiu i al consell escolar propostes per a l’elaboració i modificació 

dels projectes de centre i de la programació general anual. Així com donar suport a 

l’equip directiu en el compliment de la programació.  

b) Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes i 

de la programació general anual. Programar les activitats educatives del centre i avaluar-

ne el desenvolupament i els resultats.  

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

d) Fixar criteris referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes.  

e) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca pedagògica i en la 

formació del professorat del centre.  

f) Elegir els seus representants en el consell escolar del centre i participar en la selecció del 

director en els termes que estableix la normativa.  

g) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels 

candidats.  

h) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i 

els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.  

i) Intervenir en l’elaboració i revisió de les normes d’organització i funcionament del 

centre.  

j) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè 

aquestes s’atinguin a la normativa vigent.  

k) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre.  

l) Qualsevol altra que li atribueixin l’Administració educativa o les normes d’organització i 

funcionament respectives.  
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B.2.- ÒRGANS COL·LEGIATS DE COORDINACIÓ 

 

Són òrgans col·legiats de coordinació l'equip de coordinació pedagògica,  els equips de cicle  i 

l’equip o comissió d’atenció a la diversitat 

 

B.2.1. Equip de Coordinació pedagògica 

 

Un cop a la setmana es trobaran els coordinadors, d’Educació Infantil i de Primària, amb l’equip 

directiu. 

 

Són funcions de l’equip de coordinació: 

 

a) Coordinar l’actuació i les propostes dels equips de cicle. 

b) Col·laborar amb l’equip directiu en la planificació, seguiment i avaluació de les activitats 

pedagògiques del centre 

c) Vetllar pel desplegament dels objectius i les activitats incloses en la programació general 

del centre amb caràcter anual. 

d) Recollir les aportacions dels diferents cicles abans de la realització de les sessions de 

treball de claustre i/o etapes 

e) Fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme en els cicles. 

 

Si l’equip de coordinació ho considera necessari per tal de reflexionar o valorar el treball 

pedagògic i acordar pautes d’actuació conjuntes amb tots els mestres es convocaran sessions 

d’etapa o bé  sessions de claustre per debatre i arribar a acords.  

 

B.2.2. Equips de Cicle 

 

Correspon a l’equip de cicle planificar el que afecta a tot el cicle i  tenen la funció de concretar 

les grans línies d’escola proposades per l’equip directiu i aprovades pel claustre de professors.  

 

Els cicles organitzaran com a grups de treball encarregats de dur a terme els objectius següents: 

 

a) Desenvolupar les propostes i acords de la reunió de coordinació. 

b) Planificar el funcionament de l’equip de cicle, establint i fent seguiment dels objectius de 

treball del cicle. 

c) Revisar programacions i fer propostes de millora. 

d) Establir lligams entre les programacions dels diversos cicles. 

e) Coordinar-se amb el mestre/a de suport i amb l’especialista d’Educació Especial i posar-

se d’acord en els criteris i orientacions que han de regir els processos d’aprenentatge. 

f) Proposar projectes i treballs que facilitin el tractament interdisciplinari dels continguts 

curriculars. 
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g) Fer un seguiment de les reunions d’aula i coordinar-les. 
h) Portar al claustre de professors propostes d’organització i funcionament, així com 

innovacions pedagògiques aplicables a l’escola. 

i) Participar en l’elaboració del Projecte Curricular, així com la distribució temporal dels 

components del currículum per cicles al llarg de l’etapa. 

j) Coordinar el desplegament dels objectius i les activitats incloses en la programació 

general del centre amb caràcter anual 

k) Organitzar el funcionament de les activitats complementàries 

 

Abans de l’inici de curs,  amb els alumnes, cada cicle ha de fer les següents tasques:  

 

� Revisió i adequació d’horaris.  

� Elaboració dels llistats d’alumnes pels desdoblaments: expressió escrita, 

resolució de problemes  combinats amb els de música, anglès, informàtica 

i biblioteca. 

� Llegir els documents que trobaran a la carpeta d’aula: hàbits,  acció 

tutorial, proves inicials de llengua i matemàtiques, treball expressió 

escrita, criteris d’avaluació,... 

� Escollir les activitats complementàries (sortides pedagògiques).  Cada cicle 

es responsabilitza de fer les comandes de les activitats i ho notifica a la 

Cap d’Estudis. Aquesta farà la graella recull de totes les sortides i la 

passarà a la secretària per fer la reserva dels autobusos. En aquesta 

graella s’afegiran les activitats Culturals que organitza l’Ajuntament i que 

es realitzen en espais del poble. 

� Cal tenir present les dates previstes per les sessions d’avaluació i 

entrevistes amb les famílies a l’hora de programar activitats.  

� Reunió de pares: fer la proposta de dates i notificar-ho a la Cap d’Estudis 

abans del dia establert al claustre d’inici de curs. 

� Revisar el material del cicle: guies didàctiques, llibres de text, material 

d’escriptori o de classe.  Si falten llibres cal comunicar-ho a la cap 

d’estudis i si ens cal algun altre material cal omplir el full de comanda i 

donar-ho a la secretaria o l’administrativa. 

�  Preparar aules i espais comuns.  

 
Les reunions de cicle es faran els dies, que no hi hagi coordinació d’aquell cicle. Puntualment 

quan es consideri necessari el coordinador assistirà per intercanviar o fer traspàs de la 

informació de l’equip de coordinació i  recollirà, per fer arribar a l’equip directiu, les decisions o 

demandes realitzades 
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B.2.3. Equip o Comissió de Atenció a la Diversitat 

 

A fi de planificar, promoure i fer el seguiment d'actuacions que es duguin a terme per atendre la 

diversitat de necessitats educatives de l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat 

presidida per el/la cap d’estudis.  

 

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

� El/la cap d’estudis. 

� El/la mestre/a  d'educació especial  

� El o la professional de l’equip d'orientació i assessorament psicopedagògic (EAP) 

que intervé en el centre. 

� La logopeda de l’Ajuntament 

 

Les funcions de la CAD són: 

 

� Concretar els criteris i prioritats per l’atenció a la diversitat de l’alumnat. 

� Revisar i actualitzar la graella de deteccions de necessitats per cursos. 

� Proposar opcions organitzatives facilitadores del tractament de la diversitat. 

� Vetllar per la coordinació entre tutors i especialistes. 

�  Fer el seguiment dels suports que estan rebent els alumnes amb necessitats 

educatives especials (NEE) i d’altres. 

� Establir els criteris per detectar i avaluar els alumnes de suport, suport escolar 

personalitzat (SEP), nouvinguts i de NEE. 

�  Consensuar criteris comuns d’actuació davant problemes concrets 

(comportament, dislèxia,...). 

 

Es reuneix tres cops al mes, els dies que ve al centre la representant de l’EAP, normalment de 12 

a 13 hores.  

 

Al llarg del curs s’establiran a les exclusives, en funció de les necessitats, reunions amb tots els 

mestres per tal posar en comú les noves exploracions, les intervencions que s'estan oferint des 

dels diferents àmbits i supervisar el treball realitzat per millorar les estratègies d’atenció i 

d’intervenció a l’aula. 

  

A l’escola  existeix un protocol d’atenció a les necessitats educatives especials. La Cap d’estudis 

gestiona tota la informació en relació a tots els alumnes atesos i les necessitats detectades dels 

alumnes i la mestra d’Educació especial en fa el resum de les reunions a la llibreta de la CAD.  

 

Per tal de mantenir un control de tota la documentació i actuacions dutes a terme la Cap 

d’Estudis disposa: 

� d’una carpeta amb una fitxa per a cada alumne on s’anotaran totes les 

actuacions realitzades 
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� d’una carpeta per a cada curs,  amb una fitxa per a cada alumne, on es 

registraran les reunions realitzades amb les famílies, la informació que s’ha 

comunicat i acords presos i que es signarà per tots els assistents a la reunió. 

 

L’atenció es pot dur a terme de diferents maneres, no necessàriament excloents: 

 

a. Col·laboració amb els/les mestres  en la concreció d’adaptacions del currículum i 

en la preparació i adaptació d’activitats i materials que facilitin l’aprenentatge 

d’aquest alumnat i la seva participació en les activitats del grup ordinari. 

b. Intervenció dins l'aula ordinària, conjuntament amb el tutor o tutora, per tal 

d'oferir una atenció més individualitzada als alumnes que ho requereixen. 

c. Intervenció en situacions escolars de treball individual o de petit grup fora de 

l'aula ordinària. 

d. Col·laboració en el seguiment i avaluació d’aquest alumnat. 

e. Col·laboració amb els tutors i tutores en la formulació de propostes i concreció 

dels plans individualitzats. 

 

Priorització en l’atenció dels alumnes a l’aula d’EE: 

 

1. Alumnes amb dictamen. 

2. Alumnes que han assistit a l’aula d’Educació Especial durant el curs 

anterior si en l’informe final de la CAD s’indica la conveniència de 

seguir assistint a l’aula. 

3. Alumnes amb dificultat d’aprenentatge que no tenen dictamen. 

 

Els alumnes atesos per la CAD són derivats a partir de peticions del tutor/a o de l’Equip Directiu. 

Si la CAD decideix que aquests nens han de tenir seguiment de l’EAP es realitzarà un full de 

demanda de valoració de l’EAP  que signaran els pares i mares. 

 

Un cop realitzada l’avaluació de l’alumne/a per part de la psicopedagoga es realitzarà la 

devolució corresponent del cas informant a la CAD i als mestres tutors i després de forma 

conjunta es concertarà una entrevista amb els pares i mares per comunicar les valoracions i 

actuacions a seguir.  

 

Una vegada al trimestre (flexible i modificable en funció de les necessitats) els membres de la 

CAD es reuneixen amb el representant dels Serveis Socials municipals amb l’objectiu d’intervenir  

en casos que fan referència entre d’altres a:  

 

� Situacions socials i familiars d’alt risc 

� Casos que requereixen intervencions i coordinacions amb serveis externs 

� Problemàtiques derivades als serveis socials de l’Ajuntament 

� Absentisme.  
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Els seus membres han de garantir:  

� Assistència i seguiment de l’alumnat a les aules 

� Seguiment dels processos de derivació als centres de salut 

� Seguiment i intervenció sobre les famílies 

� Coordinació amb altres organismes i serveis susceptibles d’intervenir en 

determinades situacions.  

 

La informació individual de l’alumnat que es doni en aquestes reunions serà confidencial i 

només s’utilitzarà en els llocs on correspongui, mantenint així el dret a la intimitat de tota 

persona. 

 

B.2.4. Equips de coordinació de cicles 

 

En els equips coordinació estan formats per tots els/les mestres que imparteixen docència en el 

corresponent cicle.  

 

Els equips de coordinació cicle estan coordinats per una representant de l’equip directiu. Es 

reuneixen un cop al mes, segons estigui establert en l’horari d’exclusives.  El temps destinats és 

de 1,30 hores. 

 

Les coordinacions de cicles s’organitzaran com a grups de treball encarregats de dur a terme els 

objectius següents: 

 

a) Fer el seguiment de la marxa i aprofitament general dels alumnes 

b) Preveure adaptacions curriculars i/o dels recursos o reforços del curs. 

c) Coordinar les actuacions educatives necessàries per als alumnes del cicle. 

 

De cada sessió es deixarà constància a la llibreta de coordinació i els acords o demandes es faran 

arribar a la cap d’estudis. 

 

B.3.- ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN 

 

 B.3.1. El director/a  

 

Tal com estableix la LEC, el Govern ha de regular per reglament el procés de selecció del director 

o directora, que ha de portar a terme una comissió integrada per representants del centre 

educatiu designats pel consell escolar i pel claustre del professorat, representants de 

l’Administració educativa i representants de l’ajuntament del municipi on és situat el centre. 

Aquesta comissió de selecció és presidida per un representant o una representant de 

l’Administració educativa 
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El director/a presideix l’Equip Directiu, així com tots els altres òrgans col·legiats de l’escola, com 

ara el Consell Escolar o el Claustre.  

 

És qui representa el centre en tots els àmbits així com el responsable últim de qualsevol acció. 

Coordina i fomenta la relació entre els diferents membres de la comunitat educativa: alumnat, 

pares i mares, mestres i personal d’administració i serveis.  

El director/a té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de lideratge de la 

comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen en el marc de 

l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat.  

 

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

següents:  

 

Funcions de representació:  

• Representar oficialment el Centre  

• Exercir la representació de l’Administració educativa del centre.  

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

centre.  

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

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

• Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correcta 

aplicació al Centre.  

 

Funcions de direcció i lideratge pedagògics:  

• Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 

corresponents.  

• Vetllar perquè s’aprovi un desplegament i una concreció del currículum 

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

• Orientar, dirigir i coordinar totes les activitats del Centre d'acord amb les 

disposicions vigents i sense perjudici de les competències atribuïdes als òrgans 

col·legiats de govern.  

• Elaborar amb caràcter anual, en el marc del projecte educatiu, la programació 

general del Centre, conjuntament amb l'Equip Directiu i vetllar per l'elaboració, 

aplicació i revisió del projecte curricular del centre i de la seva adequació al 

currículum.  

• Exercir el comandament del personal adscrit al Centre.  

• Adscriure el professorat als cursos i cicles, en la forma més convenient per a 

l'ensenyament i el centre, ateses les titulacions i les especialitats i valorades les 

possibilitats i les necessitats del Centre, escoltat el claustre.  

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

Centre.  
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Funcions en relació a la comunitat educativa:  

• Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 

disciplinàries corresponents.  

• Controlar l'assistència del professorat i el règim general dels alumnes, vetllant per 

l'harmonia de les relacions interpersonals.  

• Assegurar la participació del consell escolar.  

• Coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.  

• Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i amb 

l’alumnat.  

• Garantir la informació sobre la vida del Centre als diferents sectors de la 

Comunitat escolar i facilitar-los les activitats pròpies en el marc de la normativa 

vigent.  

• Elaborar, conjuntament amb l'Equip Directiu, la memòria anual d'activitats del 

Centre i trametre-la al Departament d'Educació, un cop el Consell Escolar n'hagi 

emès el corresponent informe.  

 

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

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

del centre i dirigir-ne l’aplicació.  

• Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el 

projecte educatiu. Designar el/la cap d'estudis i el/la secretari/a i proposar el seu 

nomenament al Departament d'Educació.  

• Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa 

vigent.  

• Visar les certificacions i documents oficials del Centre.  

• Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel 

secretari/ària del centre.  

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

aprovat.  

• Vetllar per l'adequada gestió i racionalització pressupostària.  

• Gestionar, davant dels serveis competents, la dotació de recursos materials i 

personals del Centre.  

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

funcions.  

• Altres funcions que per disposicions del Departament d'Educació siguin atribuïdes 

als Directors dels centres.  
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B.3.2. El/la cap d’estudis  

 

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

centre així com la seva organització i coordinació, en col·laboració amb el Director/a , el/la 

secretari/a i el Claustre de Professors. 

 

 

Les funcions del cap d’estudis són les següents:  

• Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del propi centre com amb 

els centres públics del municipi o de la zona.  

• Elaborar els horaris i la distribució de grups, aules i espais docents segons la 

naturalesa de l'activitat acadèmica, escoltat el claustre.  

• Coordinar els actes acadèmics i, si és procedent, les activitats extraescolars en 

col·laboració amb el Consell Escolar del Centre i l'AMPA.  

• Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament i especialment 

amb els EAP’s.  

• Coordinar l'elaboració i l'actualització del PCC i vetllar per les adequacions 

curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d'aprenentatge i la 

singularitat de cada alumne/a, especialment d'aquells que presentin necessitats 

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

mestres del claustre en els grups de treball.  

• Vetllar per la coherència i l'adequació en la selecció dels llibres de text i material 

didàctic i bibliogràfic utilitzat al llarg del procés educatiu i tenir cura de la seva 

conservació.  

• Vetllar pel compliment dels criteris fixats pel claustre de mestres sobre el treball 

d'avaluació dels alumnes i presidir les sessions d'avaluació.  

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

seguiment.  

• Fer el seguiment del control d’assistència de l’alumnat. 

• Establir el calendari de substitucions quan es produeixi una vacant de curta 

durada d’algun membre del Claustre. 

• Garantir la coherència de la Programació anual del Centre amb el projecte 

educatiu de l’escola i coordinar la relació entre els diferents departaments, cursos 

o cicles. 

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

reciclatge del professorat que es desenvolupin a l’escola.  

• Substituir el Director/a en cas d'absència o malaltia.  

• Altres funcions que li siguin encomanades pel Director/a o bé que li siguin 

atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació.  
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B.3.3. El secretari/ària  

 

El/la secretari/ària té com a funcions el comandament dels aspectes administratius, econòmics, 

de serveis i manteniment, així com el control del personal d’administració i serveis.  

 

Són funcions específiques del secretari/ària:  

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

les corresponents actes.  

• Planificar i ordenar les tasques administratives de la secretaria, i assenyalar les 

prioritats de gestió atenent al calendari escolar i a la programació general del 

Centre.  

• Estendre les certificacions i documents oficials del Centre, amb el vist-i-plau del 

Director/a.  

• Tenir cura de la comptabilitat derivada de la gestió econòmica del Centre i, quan 

sigui procedent, de la coordinació del menjador. Custodiar la documentació 

preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres, 

juntament amb el director 

• Elaborar el projecte de pressupost del Centre.  

• Confeccionar i mantenir actualitzat l'inventari general del Centre.  

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

preinscripció i matriculació.  

• Custodiar els llibres i els arxius del Centre i assegurar la unitat documental dels 

registres i els expedients acadèmics dels alumnes, vetllant per tal que estiguin 

complets i diligenciats d'acord amb la normativa vigent.  

• Registrar la correspondència.  

• Realitzar el control econòmic del consum de telèfon i fotocopiadora.  

• Vetllar per l’adequació dels processos electorals.  

• Exercir les funcions de director/a en cas d’absència d’aquest i del cap d’estudis.  

• Altres funcions que li siguin encarregades pel Director/a o bé que li siguin 

atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació.  

 

B.4. ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ  

 

Els/Les Coordinadors/es els nomena el/la Director/a, un cop escoltat l’equip directiu. El seu 
nomenament abastarà, com a màxim, fins la data de la fi del mandat del Director/a. 
 

B.4.1. Funcions dels  Coordinadors de Cicle  
 

• Formar part de l’equip de coordinació  i el representa en el cicle.  

• Establir i fomentar lligams de coordinació amb els altres cicles. 
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• Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de 
l'educació infantil i l'educació primària, segons correspongui, sota la supervisió 
del cap d'estudis.  

• Col·laborar i fer propostes, amb l'equip directiu, en l'aplicació del pla d'avaluació 
interna del centre.  

• Estructurar els mecanismes de traspàs/recull d'informació juntament amb el cap 
d'estudis i la resta de coordinadors.  

• Traspassar la informació en les reunions del seu cicle, recollir propostes i 
demandes i fer-ne el seguiment.  

• Fer les diligències necessàries per gestionar les activitats que s'organitzin a nivell 
de cicle.  

• Resoldre en primera instància, si és possible, qualsevol dificultat o necessitat que 
es pugui presentar en el si del cicle i posteriorment, notificar aquestes incidències 
a l’equip directiu.  

 
A principi de curs les coordinadores, conjuntament amb el/la Cap d’Estudis,  han de donar als 
mestres de cicle aquestes informacions:  
 

• Funcionament del material fungible i no fungible. 

• Organització d’aula.  

• Metodologia de les àrees.  

• Aspectes propis de cada cicle.  

• Gestió de les sortides i/o colònies: autoritzacions, cobrament...  

• Revisió dels documents de la carpeta d’aula: graelles d’hàbits de treball, proves 
inicials, criteris d’avaluació, pla d’acció tutorial, fulls demandes, ...  

• Informar de l’existència del Diari de promoció i documents que s’han de recollir. 

•  Ús de l’arxiu de gestió del curs, a la P de professorat.  

• Altres aspectes que el coordinador cregui pertinents (projectes, activitats de 
cicle...)  

 
Durant el curs, la coordinadora de cicle ha de vetllar perquè es facin les tasques previstes, 
fomentar el treball en equip i establir lligams de coordinació amb els altres cicles.  
  

B.4.2. Funcions del coordinador d’informàtica 
 

• Responsabilitzar-se de la comissió TIC i vetllar per el bon funcionament de la 
pàgina web.  

• Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i optimització 
dels recursos informàtics i per adquirir-ne de nous.  

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

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

• Aquelles que la direcció li encomani en relació amb els recursos informàtics i 
telemàtics o que li pugui atribuir el Departament d'Ensenyament.  
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B.4.3. Funcions del coordinador LIC  
 

• Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en l'elaboració del projecte 
curricular del centre, d'acord amb els criteris establerts en el projecte lingüístic.  

• Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a LIC, 
actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació 
intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu 
basat en el plurilingüisme.  

• Col·laborar en l’actualització dels documents de centre (PEC, PLC, PCC,  Pla 
d’Acollida i Integració, Programació General del Centre…)  

• Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la 
cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, 
afavorint la participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats.  

• Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc 
d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les 
actuacions dels professionals externs que hi intervenen.  

• Assumir funcions que es deriven del Pla per la Llengua i la Cohesió social, per 
delegació de la direcció del centre.  

 

B.4.4. Funcions del coordinador de Riscos Laborals 
 

• Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i 
fomentar el interès i la cooperació de les treballadores i treballadors en l'acció 
preventiva, d'acord amb les orientacions del Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals.  

• Col·laborar amb la direcció del centre en 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 la seva adequació i funcionalitat.  

• Revisar periòdicament el pla d'emergència per assegurar la seva adequació a la 
normativa vigent 

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

• Complimentar i trametre als serveis territorials el full de Notificació d'accidents.  

• Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en la 
investigació dels accidents que es produeixin en el centre docent.  

• Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en 
l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre.  

• Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en 
matèria de prevenció de riscos laborals.  

• Col·laborar, si s’escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins del 
currículum de l'alumnat, dels continguts de prevenció de riscos.  

 

 

 



Normes d’organització i funcionament de centre 
 

Escola Tagamanent 28 

 

B.5. MESTRES 

 

El Departament d’Ensenyament publica anualment els documents per a la Organització i gestió 

de centres on s’especifiquen aspectes relatius a les diferents funcions dels mestres tutors i 

especialistes.  

B.5.1. Mestre tutor 

És el responsable del procés educatiu i d’aprenentatge d’un grup classe determinat. La tutoria i 

l'orientació dels alumnes forma part de la seva  tasca docent i  en aquest sentit cal destacar les 

funcions següents: 

o Informar les mares, els pares o tutors/es legals sobre l’evolució educativa dels 

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

o Facilitar a pares, mares i tutors/es legals l’exercici del dret i el deure de participar 

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

o Vetllar pels processos educatius de l’alumnat i promoure la implicació de cada 

alumne/a en el seu procés educatiu. 

o Dur a terme la informació i l’orientació de caràcter personal, acadèmic i 

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

o Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats 

del centre. 

o Aquelles altres actuacions de caràcter individual o col·lectiu específicament 

establertes en els decrets reguladors del currículum de cada ensenyament. 

B.5.2. Mestres especialistes 

 

Funcions del mestre especialista de música 

 

• Coordinar les activitats curriculars musicals del centre.  

• Impartir les classes de música l’educació primària, segons les dedicacions horàries 

establertes.  

• Si el seu horari li ho permet d’acord amb la programació de centre, l’especialista 

de música podrà impartir classes de música al parvulari. Sempre que sigui 

possible s’intentarà que  l’activitat es desenvolupi en presència del tutor o tutora 

del grup i amb la seva col·laboració. 

 

Funcions del mestre especialista d’educació física 

 

• Coordinar les activitats curriculars de l’educació física del centre.  

• Impartir les classes d’educació física en l’educació primària i, si és possible, la 

psicomotricitat a l’educació infantil.  
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Funcions del mestre especialista de llengües estrangeres 

 

• Coordinar les activitats curriculars d’ensenyament de la llengua estrangera, en el 

nostre cas l’anglès.   

• Els especialistes en llengua estrangera atendran prioritàriament la docència de la 

primera llengua estrangera en l’educació primària. 

• L’organització de l’horari dels especialistes ha de preveure per una banda  

l’ampliació de l’ensenyament de la llengua estrangera a Educació Infantil i per 

l’altre els desdoblaments de grup que hagi previst el centre per aconseguir una 

millor qualitat en l’ensenyament de la llengua, especialment el desenvolupament 

de la llengua oral.  

Així mateix, l’activitat dels especialistes en llengua estrangera podrà 

complementar-se amb mestres amb titulació adient per impartir la llengua 

estrangera sempre i quan les necessitats i l’organització ho permetin.  

 

Funcions del mestre especialista d’educació  especial 

 

• Atendre als alumnes amb necessitats educatives especials.  

• Prioritzar l’atenció dels alumnes que presenten disminucions greus i permanents.  

• Prioritzar l’atenció dels alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge i 

mancances degudes a la situació sociocultural de les famílies.  

• Delimitar, amb la col·laboració de l’EAP, les necessitats educatives de l’alumnat i 

concretar les pautes d’intervenció.  

• Participar en l’elaboració d’adaptacions curriculars, conjuntament amb els 

mestres tutors i amb la col·laboració de l’EAP del centre.  

• Col·laborar amb els tutors en l’elaboració de materials específics i/o adaptats.  

• Intervenir dins l’aula ordinària, conjuntament amb el tutor, per oferir una atenció 

més individualitzada als alumnes que ho requereixen.  

• Intervenir en situacions escolars de treball individual o de petit grup fora de l’aula 

ordinària.  

 

Han de prioritzar l’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat amb discapacitat, 

potenciant el progrés en l’adquisició de les capacitats establertes en el currículum de l’etapa i la 

seva participació en les activitats generals de les aules ordinàries i del centre. 

Els mestres especialistes d’educació especial han de desenvolupar les seves funcions d’acord 

amb l’organització i el funcionament generals del centre, en col·laboració amb el professorat i 

amb el suport dels serveis externs 
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Funcions del Mestre de Suport 

 

• Atendre les especificitats dels grups on sigui assignat. 

• Seguir les indicacions del tutor/a a l’hora d’atendre el grup 

• Informar al tutor/a, per escrit i segons els documents establerts per a cada cas, 

de l’evolució dels alumnes atesos. 

 

Tots els mestres especialistes un cop satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions 

derivades del seu caràcter d’especialista, dedicaran la resta d’hores lectives a reforçar  l'atenció 

a la diversitat i l'acció tutorial  i millorar el treball en aquells aspectes que el centre hagi 

prioritzat a partir de l'anàlisi dels seus resultats educatius i dels resultats de les proves 

diagnòstiques 

 

B.6.  PERSONAL ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 
Consideren Personal d’Administració i Serveis (PAS) el personal d’administració nomenat pel 

Departament d’Educació i tot el personal que treballa al centre nomenats per l’Ajuntament 

(Logopeda, conserge,...)  

El PAS participarà al Consell Escolar del Centre mitjançant el seu representant, el qual serà elegit 

d’acord amb el que estableix la regulació del procés electoral dels òrgans de govern. 

El PAS dependrà funcionalment del Director/a, malgrat que alguns d’ells pertanyin a altres 

organismes com l’Ajuntament. 

 

B.6.1. Funcions del personal d’administració  
 
Amb caràcter general les funcions i tasques concretes del personal d’administració són les 

següents:  
 

- Gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes.  

- Gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, expedients 

acadèmics, títols, beques i ajuts, certificats, diligències, etc.  

- Gestió administrativa i tramitació dels assumptes propis del centre.  
 

Aquestes funcions comporten les tasques següents:  
 

� Arxiu i classificació de la documentació del centre.  

� Despatx de la correspondència: recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, 

franqueig, etc.  

� Elaboració i transcripció de llistats, documents i relacions.  

� Gestió informàtica de dades: domini de l’aplicació informàtica corresponent (SAGA).  

� Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa 

del centre.  
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� Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal: baixes, 

permisos, etc.  

� Comandes de material, comprovació d’albarans, etc., d’acord amb l’encàrrec rebut de la 

direcció o la secretaria del centre.  

� Manteniment del inventari.  

� Control de documents comptables simples.  

� Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast: 

disposicions, comunicats,...  
 

B.6.2.  Funcions de la Logopeda  
 

� Fer el diagnòstic i el tractament dels alumnes que ho necessitin i/o presentin:  

o Trastorns de la parla 

o Trastorns de la deglució i la respiració. 

o Trastorns de llenguatge: retard simple de parla, disfàsia infantil, afàsies. 

� Treballar conjuntament amb els mestres la vessant preventiva i el desenvolupament 

integral del llenguatge en tots aquells alumnes del centre que ho necessitin. 

� Coordinar-se i treballar amb els tutors dels alumnes que presentin alguna patologia.  

� Aquesta professional, com a persona compromesa en tasques educatives especials i de 

suport a l’alumnat amb dificultats, formarà part de la comissió d’Atenció a la Diversitat. 
 

B.6.3. Funcions del conserge 

 

Correspon al conserge adscrit als centres educatius: 

 

� Vigilar les instal·lacions del centre. 

� Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre. 

� Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre. 

� Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars. 

� Donar suport al funcionament i a l'estructura del centre i també a l'equip directiu. 

� Fer el manteniment, la conservació i les petites reparacions, que estiguin al seu abast. 

 

Amb caràcter general aquestes funcions impliquen les tasques  següents:  
 

� Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis i altres espais del 

centre segons la normativa del centre: 

o Obertura d’aules , despatxos, lavabos i altres espais abans de les 8.25h. 

o Obertura de les portes principals  5 minuts abans de l’inici de les classes,  per 

permetre l’entrada de tots els alumnes 

o Posar la música per comunicar entrada i sortida  a les aules a les hores d’inici i 

final. 

o Col·laborar amb els alumnes que fan el “Bon Dia” facilitant la utilització de 

micròfon  i els altaveus. 
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o Tancament de la porta principal 10m més tard de l’inici de les classes. 

o Posar la música per comunicar sortida al pati a les 10.35 i per a l’entrada a les 

11h. 

o Tenir especial cura en la puntualitat en l’obertura i tancament de les portes 

exteriors del centre. 

o Tancament del centre al final de la seva jornada. 

� Control de l’entrada i la sortida de persones al centre (alumnes, pares i mares,...).  

� Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre.  

� Primera atenció telefònica i derivació de trucades. 

� Utilització i manipulació de màquines reproductores, fotocopiadores, fax i similars.  

� Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que s'efectuen en el centre. 

� Utilització del fax (enviament i recepció de documents). 

� Realització d'enquadernacions i plastificacions senzilles sobre material propi de l'activitat 

del centre. 

� Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre. 

� Facilitar el material necessari (gel, tiretes, gases, etc.) per a la intervenció en els petits 

accidents dels alumnes, segons el protocol d'actuació del centre. 

� Col·laboració amb la direcció del centre donant hores de visita, per telèfon, en els 

processos de preinscripció i matriculació del centre o donant hores per a les entrevistes 

de les avaluacions 

� Recepció i lliurament d'impresos, tant els que provenen de l’Ajuntament com dels propis 

del centre. 

� Posada en funcionament i tancament de les instal·lacions de llum, aigua, gas, calefacció i 

dels aparells (fotocopiadores, fax,...) que hi hagi, d’acord amb les necessitats del centre.  

� El manteniment, la conservació i les petites reparacions, que racionalment estiguin al seu 

abast. 

� Controlar a intervals regulars, i sobretot abans i després dels esbarjos, les instal·lacions 

d'aigua del centre com aixetes, descàrregues d'inodors, urinaris,... i reposar el material 

auxiliar necessari com paper, sabó,... d'acord amb les instruccions rebudes de 

l'Ajuntament i de la direcció del centre.  

� Vetllar pel compliment de les obligacions derivades de la neteja de l'edifici i informar a la 

direcció  del centre de qualsevol incompliment.  

� Complir les instruccions de la direcció del centre relatives a la neteja quan, per qualsevol 

circumstància excepcional, sigui necessària una neteja immediata durant l'horari escolar.  

� Ocupar-se de la recollida dels recipients de les escombraries i traslladar-los del centre al 

lloc que determinin les ordenances municipals relatives a la neteja viària.  

� Efectuar la conservació i neteja ordinària dels patis, zones d'esbarjo i altres espais oberts 

del recinte i ocupar-se dels arbres i espais verds o enjardinats, d'acord amb els serveis 

municipals i la seva assistència tècnica.  

� Trasllat de mobiliari i d'aparells de poc volum i/o poc pes que no requereixi la 

intervenció de serveis especialitzats.  
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� Fer avinent a la direcció del centre o, si això no fos possible, a l'Ajuntament qualsevol 

deficiència o insuficiència que s'observi en el funcionament de les instal·lacions. En casos 

d'urgència, i si pogués haver-hi perill en el seu ús, suspendre, sota la seva 

responsabilitat, aquells serveis afectats i comunicar-ho immediatament a la direcció de 

l'escola i a l'Ajuntament.  

� Presentar-se a l'Ajuntament quan se'ls sol·liciti i quan es consideri necessari per 

assumptes de relació entre l'Ajuntament i el centre, reunions relatives al personal, 

assumptes de manteniment dels centres i cursets de formació complementària  

� Encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les seves activitats i el seu 

funcionament.  

� Tasques imprevistes per evitar l'alteració del funcionament normal del centre. 

 

B.7. ALTRE PERSONAL DEL CENTRE  

 

B.7.1. Personal del Menjador de l’escola  
   

Funcions del personal del menjador i les seves tasques: 

 

 B.7.1.1. Coordinador/a de menjador  

- Atendre les famílies.  

- Tenir al dia les llistes de tot l’alumnat que fan ús del servei de menjador i facilitar 

aquestes llistes als/les monitors/es.  

- Està al corrent de les dietes, medicaments, intoleràncies i al·lèrgies.  

- Està assabentat de tot el que succeeixi dins l’horari de menjador.  

- Coordinar els/les monitors/es i fer reunions periòdiques.  

- Actuar sempre segons les normes del centre.  

- Comunicar  a la direcció totes les incidències i els canvis que es produeixin dins l’horari 

escolar. 

- Prendre decisions després d’haver consultat amb l’empresa i amb la direcció del centre.  

- Màxima discreció amb les incidències, tant del centre, dels alumnes, les famílies del 

monitoratge com del professorat. 

- L’horari de coordinació es pactarà amb l’empresa i la direcció de l’escola.  

 

B.7.1.2. Cuiner/a de menjador i Auxiliar de cuina 

- Elaborar els menús establerts.  

- Vetllar perquè tot el material estigui a punt en el moment que es necessiti.  

- Fer les comandes necessàries segons el procediment establert per l’empresa. 

- Comunicar les incidències al responsable de cuina de l’empresa. 

- Mantenir una bona higiene personal i complir amb les normes sanitàries.  

- Estar al cas de les sortides d’emergències.  

- Tenir una formació continuada.  

- Comunicar a l’escola els possibles problemes que puguin sorgir.  
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B.7.1.3. Monitors/es 

- Atendre els i les alumnes i resoldre aquelles incidències que es puguin presentar. 

- Assegurar la correcta alimentació dels nens i nenes.  

- Vetllar pel manteniment i l’ordre del menjador.  

- Educar en els hàbits de menjar, d’higiene, d’ús dels coberts i dels estris de dinar. 

Presentar i preparar les activitats programades per la setmana 

- Tenir cura del material i deixar tot ben recollit al final de cada servei: pati, classe, 

lavabos,...  

- Omplir el llibret informatiu a P3  i els informes trimestrals per la resta de cursos d’infantil 

i primària.  

- Comunicar qualsevol incidència que afecti el nen/a, tant al tutor/a com si s’escau a la 

direcció del centre. Si cal es comunicarà a la família del nen/a a través d’una trucada 

telefònica o si és de P3 per mitjà del llibret informatiu.  

- Comunicar qualsevol altra incidència que es produeixi durant el servei de menjador a la 

coordinadora del servei.  

- Actuar segons les normes del centre  

- Assistir a les reunions de l’equip de monitoratge sempre que sigui convenient.  

- Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada pel responsable del servei  

 

B.7.1.4. Organització del servei 

 

La coordinadora del centre és la responsable de tenir al dia les llistes de tots els nens i nenes i el 

professorat que fan ús del menjador i a la vegada s’encarrega de repartir les llistes als 

monitors/es de cada grup classe.  

També haurà de tenir ben present les dietes, els medicaments i al·lèrgies i intoleràncies dels 

alumnes.  

Els medicaments que s’hagin de donar dins l’horari de menjador s’hauran d’entregar a la 

coordinadora i ella en serà la responsable de comunicar-ho al /la monitor/a mitjançant un paper 

on hi constarà el nom del medicament, l’hora en la qual s’ha d’administrar i el nom de la 

persona que l’administrarà. El protocol a seguir serà el mateix que el de l’escola ( recepta 

mèdica i autorització dels pares).  

 

El servei de menjador de l’escola disposa de dos tipus d’informes. L’informe diari o  setmanal és 

el que es dóna a Educació Infantil, 3 anys,  en el qual s’anota el que ha menjat l’alumne/a i altres 

informacions puntuals. 

L’altre informe és el que es reparteix trimestralment a tots els i les alumnes de l’escola que fan 

ús diàriament del menjador. Els i les monitors/es de menjador són els i les encarregats/des 

d’elaborar els informes per a les famílies.  

 

Qualsevol canvi de l’alumne/a, a nivell de conducta o d’actitud, o incidències a l’hora de 

menjador serà comunicat a la família, a través d’una nota o per telèfon, sempre amb el vist i 

plau de la coordinadora del servei com també amb la supervisió de la direcció del centre.  
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Donada la capacitat del menjador s’organitzen dos torns per dinar:  

- Primer torn de 12 a 13h:  dinen als alumnes de P3 fins a 1r 

- Segon torn de 13 a 14H: dinen els alumnes de 2n a 6è. 

 

Als alumnes d’Educació Infantil els van a buscar les monitores 5 minuts abans per rentar mans i 

preparar-se els alumnes de 1r baixen sols i els espera la monitora. La resta d’alumnes es troben 

al porxo per passar llista i iniciar les activitats establertes abans de dinar. 

  

Els nens i les nenes de P3 faran la migdiada o descansaran després de dinar a l’aula de 

psicomotricitat, sota la vigilància de la seva monitora. La resta d’alumnes d’Educació Infantil fan 

activitats i/o tallers amb les seves monitores.  

Els alumnes de primària tenen l’estona de joc repartida en dues franges, en aquestes es 

combina: activitats de joc lliure, amb activitats dirigides: jocs o tallers i estones de deures i/o 

biblioteca.  

A les 14.30h aproximadament tots els grups entren a les seves aules per  fer una activitat 

tranquil·la abans de començar les classes i aprofiten per netejar mans i  anar al lavabo. 

 

El centre disposa d’un document amb les nomes de funcionament de menjador que es dona a 

totes les famílies que utilitzen aquest servei, en aquestes s’exposa més àmpliament els 

objectius, l’organització i el funcionament d’aquest servei. 

 

B.7.2. Funcions del personal de neteja 

 

� Respecte al personal de neteja destacar que són les encarregades de realitzar i vetllar 

per la neteja diària de tota l’escola, tot tenint present que el centre és un lloc on hi ha 

personal humà que pot està afectat per al·lèrgies o altres malalties i que s’ha d’actuar 

amb cura. 

� El personal de neteja es regirà per la normativa pròpia de l’empresa que té contractat el 

servei.  

� Qualsevol incidència serà comunicada a la supervisora del servei i si cal a la direcció del 

centre que quan ho consideri necessari informarà a l’Ajuntament. 

 

B.8. ORGANITZACIÓ DELS PARES I MARES D’ALUMNES  

 

La família i l’escola són les dues institucions que conjuntament vetllen pel creixement i el 

desenvolupament dels nens i nenes d’una manera integral.  

La col·laboració i la participació de les famílies dels alumnes és clau per assolir els millors 

resultats educatius a l’escola i contribuir a la vegada a la millor integració escolar i social de 

l’alumnat.  

 

Una primera dimensió de col·laboració i participació és la que s’estableix amb el tutor/a de 

l’alumne/a. Aquesta es refereix al seguiment continuat dels progressos educatius de l’alumne/a, 
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la seva evolució pel que fa l’aprenentatge, la socialització, la part afectiva... durant tot el seu 

temps de permanència a l’escola.  

 

Una segona dimensió és la col·lectiva: la participació de pares i mares com a sector de la 

comunitat educativa en la gestió del centre. En aquest sentit, cal tenir en compte que per 

garantir la presència de mares i pares en la vida del centre s’han de satisfer unes condicions 

mínimes:  

 

- facilitar espais per les activitats de les associacions de mares i pares; reservar espais en el 

tauler o sistema d’anuncis del centre per a les associacions de mares i pares;  

- establir un calendari de contactes periòdics entre l’equip directiu de l’escola i l’associació 

de mares i pares.  

 

A més, els pares i mares dels alumnes de l’escola poden col·laborar també en el 

desenvolupament d’activitats generals i de concretes que es fan a l’escola i a les aules.  Per 

exemple: projecte Lligams  a Educació Infantil, activitats de col·laboració puntuals en diferents 

cursos: per ex: pràctiques al laboratori, xerrades,...  

 

B.8.1. AMPA 

 

Segons la Llei Educativa 12/2009, les mares i pares dels alumnes matriculats en el centre poden 

constituir associacions. Aquestes tenen per finalitat essencial facilitar la participació de les 

mares i els pares en les activitats del centre, a més de les establertes per la normativa vigent i 

les que determinen els seus estatuts.  

 

La Junta de l’AMPA es reuneix un cop al mes per debatre diferents aspectes relacionats amb el 

dia a dia de l’escola. Com a mínim un cop a l’any, normalment a principi de curs, assisteix a 

aquestes reunions un membre de l’equip directiu de l’escola a fi de poder fer un traspàs 

d’informacions i una planificació de les activitats anuals, i sempre que l’AMPA i l’equip directiu 

ho considerin necessari per tal de buscar solucions a les situacions plantejades. L’AMPA és 

representada al Consell Escolar del centre per un representant anomenat per la Junta. 

 
L’AMPA, a través dels seus òrgans de representació, gestionarà de manera autònoma els seus 

recursos, d’acord amb el que disposin els seus estatuts. Els fons propis del Centre i els fons 

propis de l’AMPA es gestionaran de manera autònoma i separada amb comptabilitats 

independents.  

 

L’AMPA gestiona les Activitats Extraescolars que s’ofereixen al inici de curs a les famílies de 

l’escola i conjuntament amb l’escola gestionen el pagament del material escolar, la Socialització 

de llibres de Text i el Projecte Esportiu de Centre. 

Les famílies paguen a l’AMPA una quota anual que inclou el material fungible i la quota de  

L’AMPA.  
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Cap a final de curs s’envia un comunicat a les famílies, per tal que realitzi els pagaments durant 

l’estiu, on s’especifica la part que correspon a l’AMPA i la part que correspon a Material.  Si 

alguna família no pogués realitzar-los en aquest període es parlarà amb ells per tal de pactar un 

pagament més fraccionat. 

A principis de gener, de cada curs, l’AMPA realitza un traspàs al compte de l’escola de la part 

corresponent a material. L’escola s’encarrega de la compra i gestió del material que utilitzen els 

alumnes. 

 

L’AMPA pot aportar voluntàriament al Centre mitjans materials i/o econòmics per a la  compra 

de material no fungible o per a la millora d’espais o altres elements que afavoreixin la tasca  

educativa del Centre. La donació o cessió de mitjans materials hauran de quedar recollits al 

inventari del centre si passen a la seva propietat i en qualsevol cas s’elaborarà un document on 

s’especifiquin les condicions de l’aportació. Les aportacions econòmiques hauran d’estar 

recollides en el pressupost general del Centre, que aprova el Consell Escolar, i ser assignades 

exclusivament a la finalitat que correspongui segons la voluntat manifestada per l’AMPA.  

 

L’AMPA s’organitza en diferents comissions: xandalls, festes, economia, beques, socialització de 

llibres,... per dur a terme les diferents tasques. 

 

La Comissió de Llibres Socialitzats està formada el/la Cap d’Estudis, el/la Secretari/a i dos pares 

o mares un d’ells el/la secretària de l’AMPA. 
 

Són funcions de la comissió de llibres: 

a) Fer la previsió i la comanda dels llibres que seran necessaris d’un curs per l’altre. 

b) Proposar la quota anual que hauran de pagar les famílies per a la seva aprovació en 

Consell Escolar. 

c) Portar el control del pagament de les quotes de llibres. 

 

També col·labora amb la Comissió de Festes de l’escola que s’encarrega d’organitzar activitats 

per a algunes festes del centre com la Caminada Tagamanent-Tagamanent, Nadal, Festa 

Primavera, Corpus, Festa de fi de curs...  A nivell pedagògic organitza i participa activament en la 

xarxa de debat educatiu del municipi.  
 

L’AMPA té un espai reservat, concretament al taulell d’anuncis de l’escola, per publicar notícies, 

xerrades i altres activitats puntuals. L’AMPA ha iniciat un bloc, que hem vinculat a la web de 

l’escola, on penja tota la informació pròpia de l’AMPA i disposa d’un correu electrònic per 

facilitar la comunicació amb les famílies.  
 

Els/les delegats/des de les classes són la figura representant de les famílies de cada curs i  fan de 

pont de comunicació entre les famílies, l’escola i l’AMPA.   

A l’inici de cada curs escolar, al final de les reunions d’aula, es fa l’elecció d’aquestes persones.   
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L’AMPA fa l’ús de les instal·lacions del Centre, prèvia comunicació a la direcció del centre per a 

totes aquelles activitats que li són pròpies: reunions, assemblees, festes d’escola,... La 

presidenta de l’AMPA disposa d’unes claus  i serà l’encarregada de vetllar o fer vetllar per que 

els espais utilitzats quedin recollits i l’escola tancada en finalitzar les activitats.  

 

La vigilància, manteniment i conservació del Centre és competència  municipal. En cas 

d’activitats puntuals, no pròpies de l’AMPA, cal tenir en compte que cal cursar la  sol·licitud a 

l’Ajuntament. En relació a l’ús del contingut (equipaments) el dóna el Centre. El/la conserge 

cedirà les claus que qui li sol·liciti en funció de l’activitat i del permís atorgat per l’Ajuntament 

per realitzar-la. Les claus cedides d’acord amb el permís municipals hauran de ser lliurades al/la 

conserge en acabar l’activitat. 

 

 C. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

 

Tenint en compte el currículum i la distribució horària establerta, l’escola, en l’organització de 

l’horari, ha determinat i concretat aspectes determinats a treballar en les diferents àrees. Això 

vol dir, que hi haurà una orientació concreta que els mestres que s’incorporen hauran de seguir. 
 

Les prioritats pedagògiques generals del centre  es concretaran en la Programació Anual de 

Centre i a les programacions d’aula, i en destaquem els següents aspectes: 

 

- L’assoliment per a tot l’alumnat d’un bon nivell de lectura i comprensió lectora, 

d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes. Aquests 

aspectes es treballen en mitjos grups, combinats amb música, conversa en anglès, 

biblioteca i informàtica. L’objectiu és  assolir un bon nivell competencial  i d’autonomia 

en l’aprenentatge. 

- Treball per projectes, racons i aprenentatge de la lectoescriptura  a partir del propi nom  

a Educació infantil. 

- Activitats conjuntes de tot el cicle en la realització de tallers, sortides i celebració de 

festes. 

- Treballar per projectes el Coneixement del Medi i el Català a Cicle Inicial.  

- Treballar  intercicles dels tallers de plàstica o exposicions orals de projectes o treballs de 

medi realitzats. Sempre en funció de l’horari d’aquell curs. 

-  La integració de les TAC en el procés d’ensenyament-aprenentatge i en l’avaluació dels 

processos d’aprenentatge de les diferents àrees del currículum. 

- Realització d’activitats puntuals  o sortides tota l’escola per potenciar la relació entre els 

alumnes dels diferents nivells. 

 

C.1. PROFESSORAT 

 

La participació, la professionalitat i la implicació dels professors són la base fonamental per al 

bon funcionament del centre.  
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Tots els mestres que formen part del claustre poden exercir les funcions de mestre tutor quan 

correspongui.  

 

L’Equip directiu, un cop escoltat el claustre, valorarà l’assignació del professorat als diferents 

cicles, cursos i àrees de la forma més convenient per a l’ensenyament sempre tenint en compte, 

per una banda: l’especialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit cada mestre, les 

especialitats que tingui reconegudes, l’experiència en els diferents cicles, la formació i la 

voluntària disposició a una determinada adscripció i, per l’altra: les necessitats del centre i del 

seu projecte educatiu en el moment d’haver de fer les assignacions. 

 

El/la Director/a  nomena els mestres tutors, un cop escoltat el claustre de professors i fetes les 

valoracions pertinents amb l’equip directiu. 

 

El nomenament s’efectuarà per un curs acadèmic.  

Es procurarà que els alumnes tinguin el mateix tutor durant dos anys.   

Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com l'educació infantil i l'educació 

especial, han de ser assignades preferentment als mestres que disposin de l'especialitat 

corresponent. En la mesura en què l'organització del centre ho requereixi, la direcció pot 

assignar àrees d'especialitat a mestres no especialistes del centre, sempre que comprovi que 

tenen l'adequada titulació, formació o experiència. Si per necessitats de centre cal,  els mestres 

especialistes també poden tenir adjudicada una tutoria sempre tenint en compte que estiguin 

cobertes les necessitats d’especialitat. 

 

C.1.1. Horari del professorat  

 

Els i les mestres tindran l’horari laboral setmanal establert amb caràcter general per als 

funcionaris de la Generalitat de Catalunya, que actualment és de 37 hores i 30 minuts.  

Durant els primers dies de setembre (sense alumnes)  i durant la jornada intensiva de juny 

l’horari del professorat serà de 8.30h  a 14.30h  (aquest calendari i horari dependrà de les 

decisions del Departament d’Ensenyament).  

 

Els mestres hem de ser a l’escola abans de les 8:30h i de les 15:00h a fi de preparar-nos per a la 

rebuda de l’alumnat i per si hi ha alguna incidència que s’hagi de resoldre. Les portes del recinte 

escolar s’obren 5 minuts abans.  

Durant la primera quinzena de setembre, per tal de poder fer una bona adaptació a tot 

l’alumnat, els/les especialistes ajudaran les tutores d’EI3 en el període d’adaptació. 

 

C.1.2. Assistència del professorat 

 

Els professors estan obligats a complir l'horari i el calendari d'activitats establert en la 

Programació Anual del Centre i a assistir als claustres, a les reunions de cicle o  grups de treball i 
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a les altres reunions extraordinàries no previstes en la programació anual del centre que siguin 

degudament convocades pel director o persona encarregada a l'efecte. 

Les faltes d'assistència són justificades quan hi ha permís concedit  per part del Director/a. Hi ha 

uns fulls de “sol·licitud/ d’absència” a disposició dels mestres en el despatx de Direcció,  s’han 

d’omplir i adjuntar el justificant de l’absència. En cas de no disposar del justificant d’absència 

s’haurà omplir i signar una declaració jurada que trobaran al caseller corresponent. 

Per tal de proveir la correcta atenció als alumnes se n’ha d’informar a la Cap d’Estudis. En la 

mesura del possible, s’ha de fer la sol·licitud amb la suficient antelació per poder cobrir aquesta 

absència i no perjudicar el normal desenvolupament de les activitats de l’escola.  

La direcció, seguint el que marca la normativa vigent de cada curs, porta al dia el registre 

d’absències de tots els mestres. 

A banda de les situacions del punt anterior, el Departament d’Ensenyament concedirà les 

llicències per matrimoni, malaltia, embaràs, funcions sindicals, estudis o assumptes propis sense 

retribució. La durada d’aquestes llicències serà la que estableixi la normativa legal vigent en el 

moment de la sol·licitud de la llicència. 

Si l’absència és previsible s’ha de deixar feina preparada per facilitar la tasca del professorat 

substitut. El mestre del cicle o el coordinador són els encarregats de guiar i assessorar la 

persona  substituta en qüestions didàctiques i del dia a dia a l’escola. 

Per la millor organització de les substitucions de curta durada i per garantir l'atenció educativa 

adequada dels alumnes, s’ha de preveure entre altres, les següents actuacions: 

� Disposar de la programació setmanal i de les fitxes o  material de  treball  preparat per 

als primers dies d’absència. 

� Disposar d’una carpeta d’aula amb treball per a substitucions. Aquest material consistirà 

amb fitxes de repàs o ampliació dels continguts treballs a  les diferents àrees. 

� Cada mestre ha d'elaborar material complementari de reforç o d'ampliació de les 

matèries que imparteix en cadascun dels cursos. 

C.1.3. Criteris de substitució del professorat 

En tots els casos d’absències, permisos i llicències la Directora del Centre conjuntament amb la 

Cap d’Estudis, hauran de preveure i assegurar l’adequada atenció als alumnes durant les 

absències del professorat , que ha sol·licitat el permís o llicència, intentant perjudicar el menys 

possible el normal funcionament educatiu del grup classe.  

 

Les substitucions d’un/a mestre/a no cobertes pel Departament ja siguin de curta o llarga 

durada les faran els/les mestres  seguint el protocol següent: 

 

� Mestres que en aquell moment no tenen les classe previstes a l’horari, per sortides o 

canvis d’activitat. 
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� Mestres que fan reforç. 

� Mestres d’EE.  

� Equip Directiu 

� Mestres que fan reforç en grups partits. 

 

La cap d’Estudis valorarà cada cas en particular i es decidirà la millor opció, al mateix temps 

intentarà que de manera rotativa, i sempre que sigui possible, siguin  diferents  els reforços que 

s’han d’utilitzar per a cobrir substitucions. 

 

C.2. ETAPES I COMISSIONS  

 

C.2.1- Etapes  

 

Setmanalment, el professorat del centre, tutors i especialistes, es troba per treballar en 

diferents etapes.  

Les etapes de treball es realitzen normalment 1 dia a la setmana, quan no hi ha claustre,  de 12 

a 13.30h,  i es duu a terme treball en equip de revisió i/o elaboració de documents de centre, 

programacions o altres temes de treball establerts amb antelació a la programació anual o 

decidits a nivell de coordinació i/o de claustre.   

Poden tenir una durada d’un, dos o tres trimestres per treballar i/o fer el seguiment d’un tema 

concret amb l’objectiu de debatre, arribar a un consens a nivell pedagògic i elaborar, si s’escau, 

la documentació necessària. 

C.2.2. Les comissions 

Les comissions són equips de treball encarregats d’elaborar propostes i vetllar pel bon 

funcionament dels assumptes pedagògics que els són propis 

 

Al centre hem de distingir tres tipus de comissions: 

a. Les comissions d’avaluació 

b. Les comissions de treball 

a. Les comissions d’avaluació 

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

més el cap d’estudis o un representant de l’equip directiu  i el seu objectiu principal és 

fer el seguiment i avaluació de l’aprenentatge dels alumnes d’aquell cicle.  

Les funcions de les comissions d'avaluació són: 

•••• Analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne. 

•••• Establir, si escau, mesures d'adequació i reforç. 
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•••• Proposar la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació que 

convinguin per a les activitats educatives del cicle. 

•••• Realitzar una valoració final per àrees i global, del progrés de cada un dels 

alumnes en finalitzar el cicle. 

•••• Decidir si els alumnes promocionen de cicle  o hi resten un any més, en els cas 

que no hagin  assolit completament  els objectius del cicle. 

•••• La repetició de curs d’un alumne haurà de comptar amb l’aprovació de la 

Comissió d’Avaluació, escoltats el mestre d’Educació Especial i el 

psicopedagog de l’EAP. La decisió que un alumne romangui un any més en 

qualsevol dels cursos d’Educació Infantil i primària podrà ser adoptada una 

sola vegada al llarg de cada etapa. Aquesta repetició s’efectuarà en acabar el 

cicle tal com marca la normativa vigent, excepte en aquells casos que 

escoltats l’equip d’Avaluació, el mestre d’Educació Especial i el psicopedagog 

de l’EAP considerin que s’ha de fer abans. Els alumnes no podran repetir més 

d’un any per etapa excepte en aquells casos que el Departament 

d’Ensenyament autoritzi la modificació curricular individual prèvia petició del 

Centre.  

Funcionament de les comissions d'avaluació 

•••• Les comissions es reuniran com a mínim un cop al trimestre tant en els cicles 

de l'educació primària com a educació infantil i, almenys una setmana abans 

del lliurament dels informes a les famílies. 

•••• Les comissions d'avaluació són  presidides pel cap d'estudis o per qui, a aquest 

efecte, n'exerceixi les funcions. A més dels mestres dels cicle, també hi 

participaran tots els altres professionals que hagin intervingut en el procés 

d'ensenyament dels alumnes. 

•••• En les actes de les sessions trimestrals s'haurà d'explicitar, com a mínim, la 

relació d'alumnes que presenten dificultats i les mesures de reforç i adequació 

preses, així com les modificacions en la programació i estratègies 

d'intervenció proposades per l’equip d’atenció a la diversitat i consensuades 

amb els mestres tutors. En la sessió següent s'haurà de fer el seguiment del 

grau de compliment dels acords presos.  

•••• En l'acta de la darrera sessió d'avaluació de cada cicle es farà constar la 

valoració final de les àrees, la valoració global del progrés de cada alumne i la 

proposta de promoció o retenció de l'alumne en el cicle. Igualment, i per als 

alumnes que passen de cicle sense haver-ne assolit tots els objectius, s'hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els 

objectius del cicle anterior. 

•••• Cada mestre tutor farà una memòria  de l’avaluació trimestral del seu grup on 

recollirà les necessitats d’aquests i els acords presos a la sessió d’avaluació. 
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•••• Al final de curs, coordinada pels representants de l’EAP, es fa una reunió 

escoles i instituts per fer un traspàs d’informació dels alumnes que acaben la 

primària.  

b.  Comissions de treball 

 

Tot i haver-hi una sèrie de comissions de treball establertes: festes, biblioteca, 

informàtica, aquestes poden variar en funció de les necessitats que es derivin de 

l’avaluació i reflexió de claustre sobre el curs acabat o les que sorgeixin en el curs escolar 

segons la programació anual realitzada. També es poden constituir comissions puntuals 

en funció de necessitats  concretes que en un moment determinat poden sorgir en el 

centre. 

 

Es procurarà que tots els mestres del claustre pertanyin a una comissió o en funció de la 

programació d’exclusives que siguin a totes. Les comissions es constituiran cada 

començament de curs. 

 

Els objectius de treball així com les hores de dedicació quedaran reflectits en la 

Programació Anual de Centre. 

 

Aquestes comissions es reuneixen periòdicament en funció de les necessitats del centre i 

segons  la programació establerta al full d’exclusives mensuals. 

 

D. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

D.1. Regulació de les entrades i sortides 

 

D.1.1. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.  Tal 

com estableix el Departament d’Ensenyament els cursos estan agrupats en cicles. 

 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. Un cop valorat el nivell i les necessitats de l’alumne nouvingut  es planifiquen els 

recursos organitzatius necessaris (l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,...)  per 

facilitar el seu procés d’aprenentatge i d’inclusió.   

 

Per tal d’atendre de la millor manera possible els nostres alumnes es crearan, en hores 

determinades a l’horari lectiu,  situacions organitzatives  diferents dels del grup aula: grups 

partits,  grups de reforç,  aula d’educació especial,  SEP,... Aquests normalment queden recollits 

en els horaris d’inici de curs i es valora durant el curs la seva funcionalitat i s’adapten a les 

necessitats dels alumnes quan és necessari. 
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D.1.2. Horari escolar: 

o L’horari dels alumnes d’Educació Infantil i Primària comprèn: matí de 8:30h a 12:00h i a 

la tarda de 15:00h a les 16:30h. 

o Anualment correspon al Consell Escolar, en el marc de la regulació del calendari escolar, 

acordar la fixació de l'horari, així com dels dies de jornada continuada i, si escaigués, la 

seva reducció i compensació durant el curs, segons els procediments establerts. 

o Igualment, el Consell Escolar aprovarà els horaris de determinades activitats de caràcter 

especial que per la seva naturalesa excedeixin els de la jornada habitual en les seves 

sessions de matí i/o tarda. 

o Els horaris de les activitats extraescolars i complementàries, així com els de prestació 

dels serveis escolars, seran aprovats pel Consell Escolar i tindran caràcter obligatori pels 

alumnes inscrits.  

o La programació de l'horari dels alumnes s'organitza a partir de les prioritats que 

estableix el Claustre en funció de: 

 

a) La distribució d'horari lectiu entre les àrees que estableix la normativa vigent.  

b) Les possibilitats de rendiment i concentració dels alumnes. 

c) Els grups partits 

d)  L'atenció a la diversitat de l'alumnat. 

e)  L'adaptació a les necessitats curriculars i d'organització de cada grup classe. 

f)  Els recursos humans i materials del Centre. 

D.1.3. Entrades i sortides 

Com norma general durant les hores de classe no es permetrà l'entrada a l'escola de cap 

persona, llevat del personal pertanyent al Departament d'Ensenyament i d'aquell altre que 

estigui autoritzat especialment pel director/a. 

La direcció del centre podrà autoritzar l'accés de personal aliè que hagi d'efectuar tasques de 

suport, de manteniment o de provisió de recursos, sempre que es garanteixi el normal 

funcionament de les activitats i la seguretat de les persones.  

Funcionament de les entrades i sortides al centre 

� És molt important arribar puntual i poder entrar sempre a les 8:25h-8:30h i a les 14:55h-

15:00h. De la mateixa manera, els/les alumnes s’han de venir a buscar amb puntualitat a 

les hores de sortida. 

� En conseqüència les portes d'accés al centre s'obriran 5 minuts abans de les hores d'inici 

de les sessions de matí i tarda per tal que als alumnes puguin accedir al recinte escolar i 

10 minuts més tard es tancaran. 

� Els alumnes de Primària entraran sols. Un cop hagin entrat al recinte escolar es dirigiran 

al porxo per fer la fila al lloc corresponent a cada curs.  
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� Aquests 5 minuts estaran vigilats per dos mestres. Tots els mestres del centre de manera 

rotativa faran aquesta funció. 

� Entraran al centre per la porta lateral de l’edifici fins al porxo, un cop s’iniciï la música i 

acompanyats  pel mestre tutor/especialista al qual correspongui fer la classe.  

� Els alumnes d’Educació Infantil faran la fila al lloc corresponent a cada curs. Un cop soni 

la música la mestra recollirà la fila per tal d’entrar a l’edifici de parvulari.  

� Els primers dies d’adaptació dels alumnes d’EI3 es permetrà l’entrada dels pares al 

vestíbul i a l’aula per ajudar i acomiadar els seus fills. Un cop passat els temps previst, i 

després que la tutora els hi comuniqui, faran la fila al seu porxo per tal d’entrar tots 

junts. 

� A  les hores de finalització de les sessions de matí i tarda els alumnes d’Educació Infantil 

restaran a les seves aules i seran recollits per les monitores de menjador o bé pels pares i 

mares que entraran al vestíbul per tal de recollir-los.  Serà la mestra que, un a un, un cop 

hagi arribat la persona responsable de recollir-los, els avisarà i els acomiadarà. 

� Els alumnes de Primària de 1r i 2n seran acompanyats pel tutor/especialista fins al porxo 

d’entrada i allà, un cop localitzats els responsables de recollir-los, els avisarà perquè 

marxin.  

� Els alumnes de 3r a 6è marxaran sols de l’escola, sempre que tinguin signada 

l’autorització específica. Els  nens/es que no disposin d’aquesta autorització s’entregaran 

directament a la família. 

� Els alumnes de 3r utilitzaran l’escala que baixa al vestíbul i sortiran pel porxo d’entrada i 

els alumnes de 4t a 6è baixaran per l’escala d’emergència i es dirigiran pel lateral de 

l’escola a la porta de sortida. 

� Els pares o tutors/es han de vetllar per la puntualitat en l’arribada i la recollida  dels seus 

fills/es. En cas d’arribar tard o faltar a l’escola, ho poden comunicar per telèfon i la 

persona que ha recollit l’encàrrec ho comunicarà al tutor o tutora corresponent.  

� Si un alumne arriba tard, haurà de tocar el timbre per tal que el conserge o personal que 

estigui treballant a secretaria li obri la porta i haurà d’esperar davant la porta de l’aula 

que el mestre li autoritzi l’entrada.   

� Els pares i mares o tutors/es no han d’entrar a les classes dins de l’horari lectiu, sense 

motiu justificat.  

 

D.1.4. Justificacions faltes i retards  
 

� Totes les faltes han de ser justificades al/a la professor/a-tutor/a, a partir de primer de 

primària com a etapa educativa obligatòria. L’escola accepta un justificant mèdic, una 

nota escrita pels pares a l’agenda o bé una trucada telefònica. En el cas que no es 

justifiqui, serà considerat un retard no justificat i constarà com a tal en el registre de 

retards i absències  

� Correspon al mestre o tutor de l’aula el control de l’assistència diària dels seus alumnes. 

El control es portarà a terme mitjançant un registre d’assistència mensual que s’haurà de 
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entregar a l’administrativa per tal de fer el traspàs de la informació a l’aplicatiu de gestió 

corresponent. Cada final de curs es guardarà una còpia a l’arxiu de secretaria.  

� A primària, les faltes d’assistència produïdes durant el trimestre quedaran reflectides a 

l’informe trimestral que es dóna a les famílies. 

� En cas de faltes d’assistència i retards sense justificar i reiterats, el centre es posarà en 

contacte amb la família per assabentar-los de la situació i recordar-los les obligacions.  

� El centre en casos d’absentisme regirà les seves actuacions segons el protocol 

d’Absentisme elaborat conjuntament pel centres del municipi, l’àrea d’Educació i l’àrea 

de Serveis Socials de l’Ajuntament. 

 

D.1.5. Acollida matinal i activitats extraescolars  
 

a) Els infants d’educació infantil que utilitzin el servei d’acollida matinal seran recollits i 

acompanyats per les monitores a les files corresponents. 

b) Els nens/es de primària que utilitzin aquest servei matinal aniran a les files 

corresponents  un cop soni la música d’entrada.  

c) Tenint en compte que a la tarda hi ha activitats extraescolars i calaix de sastre el pati i la 

pista ha de quedar sempre ben endreçats i en faran ús preferentment  els/les usuaris/es 

del calaix i de les activitats extraescolars.  

 

 D.1.6. Autoritzacions sortides del centre   

 

� A Educació Infantil i Cicle Inicial els pares i mares o tutors/es legals hauran d’omplir i 

signar un document d’autorització on hi constin les persones que s’encarreguen de 

recollir l’alumne/a a les sortides d’escola.  

� El control d’aquests autoritzacions el farà el tutor o tutora del grup que també 

s’encarregarà d’informar als especialistes, en cas que l’alumne/a no pugui marxar sol/a. 

� Si puntualment la persona que hagi de recollir l’alumne/a no hi consti a l’autorització 

signada, és responsabilitat de la família avisar telefònicament al centre o verbalment al 

mestre/a tutor/a de qui és la persona encarregada de recollir-lo. 

� Es recomana que la persona que s’autoritza d’una manera puntual sigui afegida a 

l’autorització que té el/la mestre/a a la seva aula a fi de complir amb aquesta 

normativa. 

� A partir de Cicle mitjà les famílies podran autoritzar els alumnes perquè puguin sortir 

sols del centre en finalitzar l’horari lectiu, cal, però, l’autorització signada per part de la 

família. Aquesta es signarà a l’inici de curs i  es retornarà al mestre/a tutor/a.  

� Els nens i nenes que surten sols del recinte escolar si, en algun ca,s es troben que no els 

vénen a buscar, se’ls explicarà, tant des de casa com des de l’aula, que tornin a entrar a 

l’escola i es dirigeixin al despatx de direcció. Des de l’Equip Directiu se’ls atendrà i 

tranquil·litzarà.  

� Les sortides d’alumnes del Centre, dins l’horari escolar, tant sols es faran per motius 

d’urgència i amb la comunicació prèvia al professor-tutor i/o director/a. A l’efecte de 

delimitar responsabilitats, caldrà que l’alumne marxi acompanyat d’una persona 
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responsable: pare/mare/tutor legal i si és una altra persona cal la corresponent 

autorització escrita. En cap cas es deixarà marxar sol un alumne en horari lectiu. 

� En el cas que un nen/a es posi malalt es trucarà a la família per a que vinguin a recollir-

lo. 

D.1.7. Alumnes a qui no vénen a buscar  

� Si una família ve més tard de les 16:30h a recollir el seu fill/a, el/la mestre/a responsable 

de l’alumne/a avisarà telefònicament a la família o als tutors legals d’aquest/a i 

informarà a la direcció del centre.  

� En cas que la família ens comuniqui que arribarà molt tard, es portarà el nen/a al Calaix 

de Sastre, havent de pagar el tiquet corresponent.  

� Si no s'aconsegueix parlar amb la família després d’un marge de temps, màxim de 45 

minuts, la direcció o la persona que ha estat a càrrec de l’alumne/a, comunicarà el fet a 

la policia local i acordarà amb ells la fórmula de lliurar el menor a qui en tingui la  

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 (Protocol 

d’absentisme).  En darrer terme, la direcció del centre ha de comunicar la situació als 

serveis socials del municipi i a la Direcció de Serveis Territorials. 

 

D.1.8. Alumnes que marxen de l’escola  
 
� Cap alumne/a pot abandonar el recinte escolar en hores de classe si no té l’autorització 

prèvia dels pares que el vénen a buscar.  

� Si un alumne/a marxa de l’escola sense permís, la persona responsable en aquell 

moment, s’encarregarà de buscar-lo pel recinte. Si no es localitza, s’avisarà a la família i 

es demanarà la col·laboració de la Policia Local per tal de cercar-lo.  

 

D.1.9. Circulacions internes o canvis d’aula 

� Per a l'organització de les activitats de centre, es donen circulacions internes de 

l'alumnat per desplaçar-se a diferents aules: biblioteca, informàtica, música, sortida a 

l’exterior per fer educació física, grups reduïts,...  Totes les sortides i canvis de classe, 

s'efectuaran en ordre, sense ocasionar molèsties a les altres aules i tutelades pel 

professorat corresponent. 

� Recollirà els nens i nenes de la fila i els conduirà fins a la seva aula el mestre que hagi de 

tenir classe amb ells de forma immediata. Aquest precepte és aplicable tant a les 

entrades del matí i la tarda com a les pujades després de l’esbarjo. 

� En el cas que el mestre encarregat de fer-ho, tingués algun problema, ho comunicarà a la 

cap d’estudis o a l’altre company de cicle per no deixar els alumnes sense cap vigilància. 
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D.1.10.  Esbarjo i vigilància 

� L'alumnat disposarà, dins la tasca escolar, d'una estona dedicada al joc i al descans de 

l'activitat  intel·lectual i d'aula. 

� El temps d'esbarjo és part integrant de l'activitat escolar a Parvulari.  El joc lliure és una 

activitat fonamental per al desenvolupament maduratiu del infant i, és per tant una 

activitat important d’aprenentatge i seguiment constant, correspon a l'equip de mestres 

de veure en quins moments cal suggerir alguna mena de joc que pugui reforçar aspectes 

motrius o de relació amb els companys. No obstant, de manera ordinària faran un 

esbarjo de 40 minuts als matins, els 10 primers minuts es dedicaran a donar temps als 

que porten esmorzar i utilitzaran l’espai del darrera de les aules, passant posteriorment 

a la sorrera i al pati dels jocs entre els dos edificis de primària i d’infantil. 

� A l'Educació Primària la durada de l'esbarjo ve determinada per la normativa vigent 2.50 

hores setmanals (30 minuts al matí). 

� El temps d'esbarjo serà tutelat pels mestres de forma rotativa, segons els torns 

establerts en les graelles que es confeccionen a principi de curs. Cada dia hi haurà 

d'haver vigilant 3 mestres al pati de primària i 2 mestres al pati d'Educació Infantil. 

� Els alumnes tenen establerts torns d’espai de joc distribuïts per zones i cursos: bàsquet, 

futbol, tennis taula, futbolí i joc lliure. Disposen d’una graella on queden reflectits espais 

i torns corresponents. 

 

La normativa a seguir a l’hora del pati serà: 

 

� El patí d’Infantil s’inicia al voltant de les 10.20 i són les mestres que comuniquen als 

alumnes que ja poden anar sortint. A les 11 quan sona la música comencen a recollir 

per fer l’entrada a les 11.05h. 

� A Educació Primària sona la música a l’hora establerta, 10.35h per baixar i a les 11h 

per començar a recollir. Els alumnes disposen de 5 minuts per anar al lavabo, veure 

aigua i fer les files al lloc habitual. A les 11.05 per indicació de les mestres comencen 

a pujar a les aules. 

� Durant l’estona de pati no pot haver-hi alumnes dins l’escola a no ser que estiguin 

acompanyats pel seu mestre. 

� Durant l’esbarjo, a Primària, s’han d’utilitzar els lavabos del porxo i, a Infantil, els 

d’una classe. 

� Els residus s’han de dipositar en el contenidor adequat que hi ha a les aules o bé als 

que hi ha al pati. 

� Cada classe es fa responsable del seu material de pati (pilotes, cordes, pales, 

galledes,...) 

� Cada dia un grup classe és el responsable de fer una repassada a les instal·lacions, 

recollir peces de roba oblidades i portar-les al conserge i de recollir papers del patí, 

tasca que comencen a fer quan sona la música. Un cop acabada van al lavabo i pugen 

a les classes acompanyats del/a tutor/tutora. 

� No està permès portar de casa jocs electrònics o telèfons mòbils.  
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� Els alumnes d’Educació Infantil utilitzen les pales i galledes i una pilota els grups de 

P4 i P5 així com les estructures fixes de joc que hi ha al seu pati. 

� Els alumnes de primària poden portar joguines petites (bales, cromos,...) a l’hora del 

pati i del menjador, sent ells els responsables d’aquestes i tenint en compte que 

s’han de compartir. 

� No es poden portar pilotes de casa. L’escola ja en proporciona. 

� El material de joc de l’escola és diferent del material de joc del menjador.           

� Els nens avisaran de qualsevol incident als mestres que tenen torn de pati.  

� Els accidents lleus de pati els han de resoldre els mestres que fan torn de pati. En cas 

que fos necessari avisar a les famílies, ho ha de fer el tutor. 

� En cas de pluja i que no es pugui sortir al pati, els alumnes es quedaran a les seves 

classes. Seran vigilats pel mestre tutor, reforçat pels mestres especialistes. 

 

D.1.11.  Sortides i Activitats complementàries 

� L’escola té establert que cada cicle realitzi tres sortides durant el curs, una per trimestre, 

menys els cursos en què hi ha colònies, en què se’n fan dues. Si el temps acompanya, 

l’escola preveu una sortida tota l’escola, per celebrar la Castanyada o al final del segon 

trimestre. 

� Els alumnes de 6è fan colònies, dues nits i tres dies, cada final de curs. La resta 

d’alumnes de l’escola realitzen colònies bianualment.  

� No es faran sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser 

necessàriament un mestre, llevat d'aquelles en què el Consell Escolar pugui autoritzar 

altres condicions de manera fonamentada.  

� En les sortides, les relacions alumnes/professors/acompanyants seran les següents: de 

Educació Infantil, 10/1; Cicle Inicial i Mitjà, 15/1; Cicle Superior, 20/1.  

� En el cas d’activitats que es perllonguin més d'un dia, les relacions proposades seran: 

Educació Infantil, 8/1; Cicle Inicial i Mitjà, 12/1; Cicle Superior 18/1.  

� Si aquestes activitats afecten tot el centre, es comunicarà a la Inspecció d'Ensenyament.  

� De totes les sortides previstes se n’informa els/les pares/mares, de manera general, a la 

reunió de principi de curs. 

�  A l'alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l'autorització escrita del 

pare, la mare o representants legals. Cap alumne/a podrà marxar d’excursió sense 

l’autorització corresponent  signada per part de la família. 

� Per a la sortida de colònies es demanarà autorització específica amb informació sanitària 

i autorització per actuar en cas d’accident o malaltia sobtada. 

� Tot i comunicar les sortides a la reunió d’aula s’envia una circular recordatori abans de 

cadascuna on es donen les instruccions i la informació necessària per dur a terme 

l’excursió.  

� No es consideren activitats complementàries aquelles activitats de poca durada o 

sortides en l'horari escolar en les quals no s'utilitzi mitjà de transport, aquestes es 

consideraran sortides per l’entorn proper de l’escola. 
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� Per tal de participar en aquestes sortides per l’entorn proper a l’escola caldrà 

l'autorització del pare, la mare o representant legal, que es signarà a principi de curs, al 

full d’autoritzacions globals, i tindrà una durada d’un curs escolar. Considerem les 

activitats culturals que ofereix l’Ajuntament com una d’aquestes sortides. 

� La programació de les activitats que hagin de ser realitzades fora del recinte escolar es 

proposen pel Claustre, han de constar a la Programació Anual de Centre i s’han d’aprovar 

pel Consell Escolar. Si durant el curs es produeix alguna modificació o en sorgeix alguna 

sortida més, aquesta és aprovada per la Comissió permanent del Consell Escolar i en 

posterioritat per aquest. 

� A final de cada curs es farà una graella amb totes les sortides realitzades per deixar-la al 

diari de Promoció i tenir coneixement de les sortides que ha anat realitzant cada grup al 

llarg dels diferents cursos. 

� El càlcul pel cobrament de les sortides i activitats complementàries es farà sobre una 

previsió d’assistència del 90% dels alumnes.  

� En el cas de les colònies el càlcul es farà sobre una previsió de: Educació Infantil 70% i 

Educació Primària un  80%.  

� En cas  que no s’arribi a aquests percentatges  es farà una valoració a  nivell de Claustre, si es 

creu convenient realitzar-la es comunicarà i  s’aprovarà per mitjà de la comissió Permanent 

del Consell Escolar el qual serà informat en la reunió corresponent.  

� A l'hora de programar les activitats a realitzar és necessari tenir en compte que l'activitat 

sigui pedagògica i que estigui relacionada amb  programació curricular del curs. 

� En cas que un alumne no assisteixi a una sortida i els pares o representants legals 

decideixin portar-lo  a escola  aquest  restarà, realitzant les tasques que li ha preparat el 

seu tutor,  en la classe, que per organització i/o activitats que dugui a terme, es consideri 

més convenient. 

� Com a escola tot i el valor que se li dona a la realització de sortides, com activitats 

complementàries al treball de centre, considerem prioritari que l’alumnat estigui al 

corrent de pagament de la quota de material didàctic. En aquest sentit, s’informa a les 

famílies i es pactarà, amb les que calgui, la millor manera de fer aquests pagaments per 

tal de poder cobrir primer les despeses de material i després les de sortides.  

� Despeses: Els diners del cost de la sortida es repartiran proporcionalment entre  tots els 

alumnes del nivell o cicle que hi vagin.  

� Els pagaments de sortides es fan en un sol cop, per ingrés o transferència bancària, 

durant el mes d’octubre i les colònies es paguen en dos terminis entre novembre i abril. 

� En cas de no assistència, si es comunica amb 8 dies d’antelació o és per malaltia:  

• Si es tracta d’una sortida, no es retornaran els diners que corresponguin a 

l’autocar i als monitors.  Es retornarà el cost de l’entrada, només, si el preu és 

individual i no preu per grup.  

• Si es tracta  de les colònies no es retornaran els diners ni de l’autocar ni del 

monitoratge;  es retorna l’import de la casa de colònies, sempre i quan la casa 

no retingui la paga i senyal efectuada.  

a) En cas de no assistència a sortides i colònies per altres motius no justificables: 

� No es retornarà res de les sortides 
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� En cas de colònies es retornarà el 40% del total de les colònies.   
 

D. 2. Aspectes acadèmics  
 

D.2.1.  Regulació del règim d'admissió d'alumnes 

 

En general s’adscriurà l’alumne al grup corresponent a la seva edat. En alguns casos, però, en 

funció de criteris d’edat madurativa  (si hi ha informació al respecte),  d’escolarització anterior i 

nivell actual de competències,  es podrà adscriure l’alumne/a un curs per sota o per damunt del 

que li correspon per l’edat. 

El  règim d'admissió d'alumnes en aquest  centre  correspon al que regula la normativa vigent. 

Els períodes de preinscripció i matrícula són els que anualment estableix, amb caràcter general, 

el Departament d’Educació. 

No obstant això, resultaran admesos al centre, en ocasió de vacant, aquells alumnes que, 

complint els requisits establerts, ho sol·licitin en qualsevol moment fora del termini ordinari. Per 

tal de realitzar aquestes matriculacions es seguirà el procés  d’escolarització establert a nivell 

normatiu. 

La direcció s'ocuparà de la recepció i distribució de l’alumnat que s'incorpori al centre. Quan el 

nou alumne procedeixi d’altres països amb desconeixement de la llengua pròpia de Catalunya o 

de l’altra llengua oficial, el centre seguirà el pla d'acollida amb la finalitat de potenciar una 

incorporació reeixida i un coneixement de la llengua i dels aprenentatges escolars necessaris. 

Aquest centre oferirà informació  als alumnes i a llurs pares o tutors sobre: 

• Els nivells educatius que imparteix. 

• El projecte educatiu. 

• L'oferta de serveis escolars. 

• L'oferta d'activitats escolars complementàries i extraescolars. 

• De la dinàmica de funcionament del centre 
 

En aquest sentit, anualment, abans del període de preinscripció es celebrarà una Jornada de 

Portes Obertes, preferentment en un horari que hi permeti l’assistència del major  nombre de 

pares i mares.  

El procediment d'admissió d'un alumne s'inicia amb la presentació de la sol·licitud de 

preinscripció. Aquesta sol·licitud es formalitza en el model oficial que aprova el Departament 

d'Educació i seguirà tot el procés que estableixi el darrer decret de matrícula d’alumnes als 

centres docents sostinguts amb fons públics publicat. 

Els  alumnes que resultin admesos, després d’ efectuada  la  preinscripció, procediran a 

matricular-se aportant la documentació personal, mèdica i acadèmica prevista a la normativa 

vigent. La matrícula s'inscriurà en el programa informàtic d’admissió d‘alumnes i s'obrirà 

l'expedient personal de l'alumne. 
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 A l'expedient personal de l'alumne s'aniran incorporant tots els documents relatius a la 

informació personal, escolar i  acadèmica en el decurs de la seva escolarització en el centre.  

Els pares o representants legals dels alumnes matriculats en el centre i que hi han assistit durant 

l'any acadèmic en curs, cap a final d’aquest, hauran de confirmar la seva continuïtat  en el 

centre per al curs següent 

Els pares o representants legals dels alumnes que causen baixa per canvi de centre hauran de 

signar un document on manifestin per escrit la decisió de donar de baixar a l’alumne del centre.  

Si es produeix un canvi d’escola  o en acabar l’escolaritat al centre es trametrà, a petició del 

centre on continuï els estudis, tota la informació i expedients establerts a nivell normatiu.  

  

D.2.2. Adaptació d’EI3  
 
Per tal de fer una bona acollida als alumnes d’EI3, els tres primers dies de classe es fa una 

incorporació progressiva en horari de 8.30 a 12  de tots alumnes matriculats. Es fan tres grups A, 

B i C, tenint en compte primer els alumnes que no han anat mai a l’escola bressol, després 

ordenats alfabèticament  els que tenen germans al centre i la resta d’alumnes matriculats, de 

manera que el primer dia venen a classe el grup A, el segon A+B i el tercer A+B+C.   El quart dia 

venen tots i s’inicia l’horari normal de 8.30 a 12 i de 15 a 16.30h. 

 

Els primers 15 dies de classe els destinem a realitzar un bon procés d’adaptació i, per tant, 

l’escola s’organitza de manera diferent a la resta del curs:  

o L’escola preveu que a cada aula d’EI3 hi hagi com a mínim dues persones durant 

tota la jornada. Els/les mestres especialistes ajudaran les tutores d’EI3. La Cap 

d’Estudis del centre serà qui farà la distribució dels “ajudants” i en marcarà els 

horaris.  

� No es començaran les especialitats fins que no hagi passat el procés d’adaptació.  

� Les famílies dels infants d’EI3, aquests primers dies podran acompanyar-los fins a l’aula 

on s’acomiadaran dels seus fills/es.  
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D.2.3. Reunions  i entrevistes   
 
Jornada de portes obertes: abans de començar les classes l’escola organitza una reunió de 

Portes Obertes on els nens i nenes poden visitar l’escola acompanyats pels pares i mares.  

A la Jornada de Portes Obertes hi assistirà l’equip directiu, i tots aquells membres del claustre 

que puguin, prioritzant els mestres d’Educació Infantil, representants de la junta de l’Associació 

de Pares i Mares d’alumnes i representants del personal de menjador. 

L’objectiu en un primer moment és mostrar les instal·lacions del centre i en segon lloc, fer una 

reunió on s’explica el funcionament,  els objectius i la metodologia de treball. 

Reunió de noves matrícules: un cop finalitzat el procés de matriculació es fa una reunió amb les 

famílies per explicar: el material necessari per iniciar el curs, l’entrada progressiva de l’alumnat, 

informació sobre el curs i ja s’estableix l’horari per a  les entrevistes personals que es faran al 

setembre.   

 

Reunió final de P5: A final de P5 es farà una reunió per explicar el pas a Primària i el material 

necessari a 1r d’Educació Primària. 

 

 Reunions d’aula per infantil i primària: els/les mestres de cada nivell explicaran els mestres 

que intervenen, els objectius, la metodologia i, el funcionament de l’aula del curs.  

Es comunicarà la previsió de sortides i, si es pot, la d’activitats culturals que ofereix 

l’Ajuntament. 

Es donarà el full d’autoritzacions globals i el de sortides que s’hauran de retornar signats pel 

pare/mare o tutor legal. 

S’entregarà un full amb informació general d’escola: calendari, dies festius, normativa bàsica, 

horari d’entrevistes,.. 

 

Entrevistes personals amb les famílies: Es realitzaran com a mínim dues entrevistes per curs. La 

primera serà durant el mes de desembre - gener i l’altra a final de curs. Sempre que es cregui 

convenient per a qualsevol de les dues parts, se’n podem concertar més. 

Concretament les famílies d’educació infantil 3 anys, es reuniran amb la mestra al setembre per 

intercanviar amb el tutor informació sobre l’alumne. 

 

Cada mestra disposarà d’una hora setmanal d’atenció a les famílies, que es concretaran al Pla 

Anual a l’inici de cada curs.   Si cal sol·licitar més entrevistes, amb el tutor o tutora del fill o filla o 

amb els mestres especialistes,  es farà directament amb el mestre, a través de l’agenda de l’alumne 

o bé telefònicament.   

Per tal de mantenir entrevistes amb els membres de l’equip directiu, cal demanar hora per via 

telefònica a secretaria.  
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D.2.4. Els llibres de text i el material didàctic imprès 
 
Els llibres de text utilitzats al centre no podran ser substituïts abans d’haver transcorregut un 

període mínim d’utilització de quatre anys. 

L’escola, conjuntament amb l’AMPA, porta a terme un programa de socialització de llibres. Les 

quotes de tots els cursos tant d’Educació Infantil com d’Educació Primària es comptabilitzen a 

partir del programa de socialització de llibres. De 3r a 6è de primària els llibres es reutilitzen, la 

resta de cursos no. 

Els pares signen un contracte de compromís de participació en la socialització de llibres en el 

qual es comprometen a pagar la quota corresponent i revisar l’estat d’aquests a final de curs, 

substituint en cas de mala utilització el llibre que calgui,  i retornant els llibres en condicions de 

tornar a ser utilitzats.  

Durant el mes de juny, s’informarà de la llista dels llibres de text i material didàctic imprès que 

s’utilitzarà el curs vinent fent-hi constar els títols, els autors i les editorials.  

 

Durant el mes de juliol, la comissió de socialització, conjuntament amb la cap d’estudis, 

s’encarreguen  de revisar el llibres i fer la comanda dels llibres nous així com de folrar-los. 

 

El primer d’escola al setembre els alumnes que han pagat la quota es poden dur els llibres per 

ensenyar-los a casa i tornar-los l’endemà per iniciar les classes. La resta es van donant en funció 

de la realització del pagament. 

 

D.2.5. Treball a les aules 

 
A cada aula hi ha una carpeta d’aula on hi ha diferents documents consensuats a nivell de 
claustre que serveixen com a pauta del treball a realitzar o les actuacions a seguir. Cada principi 
de curs, sobretot amb els mestres nous a l’escola, es fa una revisió i lectura conjunta amb els 
mestres del cicle i periòdicament es fa una actualització en funció dels canvis que es van 
produint en el treball diari. 
 
Els documents són els següents:  

• Pla d’acollida de mestres 

• Mínims de llengua i matemàtiques 

• Planificació del treball d’expressió escrita 

• Càlcul mental Quinzet 

• Resolució de problemes 

• Graella d’hàbits de: 
o Organització del treball 
o De deures i feines de classe 
o Presentació de treballs 
o Correcció de deures 
o Presentació de treballs 

• Proves d’avaluació inicial i final 

• Proves de comprensió, ortografia i velocitat lectora amb barems 

• Programació d’expressió escrita 
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• Graella de treballs i exposicions orals 

• Criteris d’avaluació 

• Documents NEE 
 
A més d’aquesta carpeta, hi ha la del Diari de promoció; aquesta conté informació relativa als 
alumnes del curs al llarg de la seva escolaritat:  
 

o les actes de les sessions d’avaluació 

o el registre de sortides de cada curs 

o  resultats de les proves ACL i les proves de velocitat lectora 

o Memòria grup 

o Entrevistes amb pares 

o NEE 

o Deures d’estiu  

o Durant el curs cada mestre ha de guardar el full d’autoritzacions globals, 

autoritzacions per sortida d’escola, llistats de classe, graella control 

autoritzacions sortides. 

 

Altres informacions la trobarem informatitzada a la unitat P del professorat. Allà hi haurà una 

carpeta on es centralitza per una banda: 

• Documents de gestió: sortides, programacions, guió de reunió d’aula, llistats d’alumnes, 

deures d’estiu, Programació anual i memòria de curs. 

• Cada mestre disposa, a la carpeta “Mestres”:  

o d’una carpeta per curs amb recursos d’altres anys i on haurà d’anar guardant 

models del treball que va realitzant a l’aula. 

o Una carpeta personal per guardar altres informacions 

Cada mestre ha de disposar de la planificació setmanal o quinzenal de les tasques a dur a terme 

a l’aula: Aquesta li servirà de pauta i orientació del treball a realitzar i que,  com ja hem 

comentat,  en cas d’absència permetrà una continuació del treball a dur a terme. Aquesta 

planificació haurà d’estar en un lloc visible.  

 

Per tal de coordinar la planificació de deures, controls o altres tasques que hagin de presentar 

els alumnes tots els mestres que intervenen ho anotaran a l’agenda per facilitar un treball 

racional i equilibrat per part dels alumnes.  

 

Cada mestre, en la realització diària del seu treball a l’aula, prepara tasques de les diferents 

àrees de les quals s’aconsella que en deixi una còpia a l’aula així com un model dels projectes 

realitzats. 

Cada aula ha de disposar d’una carpeta amb tasques de repàs de continguts treballs que 

s’utilitzarà en situacions  d’absència, un cop acabava la tasca programada, o en el cas que, pel 

que sigui, no es disposi d’aquesta. 
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D.2.6. Mecanismes d’acció i coordinació de la tutoria 

 

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

personal i a l’orientació de l’alumnat per tal de potenciar el seu creixement personal i facilitar 

les seves relacions socials. Així mateix, l’acció tutorial ha de contribuir al desenvolupament 

d’una dinàmica positiva en el grup classe i a la implicació de l’alumnat i de les seves famílies en 

la dinàmica del centre. 

 

Per tal d’afavorir el procés de formació integral de l’alumnat, en l’acció tutorial s’ha de 

considerar el desenvolupament, conjuntament amb les famílies, dels aspectes següents: 

 

• Desenvolupament personal: autoconeixement, educació emocional, hàbits 

saludables i conductes de risc. 

• Orientació escolar: procés d’aprenentatge, avaluació, autoavaluació i canvi 

d’etapa. 

• Convivència i cooperació: habilitats socials, participació i gestió de conflictes. 

 

En l’Educació Primària, una de les hores disponibles per completar l’organització del currículum 

la destinem al desenvolupament de l’acció tutorial amb el grup classe.  

 

A nivell de centre es disposa d’un document elaborat a partir d’un curs de formació amb l’Albert 

Serret on es recullen una sèrie d’activitats i propostes d’actuació per tal de treballar les 

diferents habilitats de relació i autoconeixement amb els alumnes.   

 

El tutor o tutora del grup, com a responsable del seguiment de l’alumnat, ha de vetllar 

especialment per l’assoliment progressiu de les competències bàsiques i per la coordinació, a 

aquest efecte, de tots els mestres que incideixen en un mateix alumne/a. També li correspon 

la realització d’entrevistes i reunions amb pares i mares o tutors legals, el seguiment de la 

documentació acadèmica i la coordinació de l’elaboració d’adaptacions de la programació a les 

necessitats i a les característiques de l’alumnat. 

 

D.2.7.  Avaluació i informes. 

 

Abans de finalitzar cada trimestre, en les dades previstes a la programació anual de centre, es 

duu a terme una sessió d’avaluació de cada nivell.  

En aquestes sessions d’avaluació hi participen tots els mestres que intervenen al cicle i està 

coordinada per la cap d’estudis. 

L’objectiu principal de les sessions d’avaluació és fer el seguiment del procés d’aprenentatge 

individual dels alumnes en totes les àrees així com el seguiment de les dinàmiques de relació i 

comportament de cada grup. 
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Existeix a nivell de centre un document que recull els criteris d’avaluació establerts per a cada 

àrea, amb els percentatges corresponents per a cada apartat així com per a l’actitud a l’aula.   

 

Informes: A Educació Infantil es donaran dos informes cada curs. El primer, a principis del segon 

trimestre, i l’altre, a final de curs.  

 

A Educació Primària se n’entregaran tres, un al final de cada trimestre. El primer i el tercer, amb 

entrevista inclosa. En relació a l’informe del segon trimestre es faran aquelles entrevistes que el 

tutor consideri necessàries o les que, per raons diferents, sol·liciti la família.  
 

A nivell d’avaluació,  realització d’informes i seguiment d’alumnes, cada mestre disposa d’un 

PEN que conté: 

• Original  d’informe personalitzat per a cada alumne 

• Original de les sessions d’avaluació 

• Graelles d’avaluació amb format Excel (amb els percentatges establerts per a 

l’avaluació, càlcul de la nota trimestral i global de curs) 

Cada tutor/a haurà  d’omplir els diferents documents i donar al final de cada trimestre el PEN a 

l’equip directiu per imprimir informes i guardar-ne una còpia. 

Al final de curs s’han d’imprimir  dues còpies de l’informe, un per a la família i un per a l’escola 

que, un cop signat pels pares, es  guardarà a secretaria, a l’arxiu de cada alumne.  

Les sessions d’avaluació i memòria de grup es guardaran al PEN i se’n farà una còpia en paper  

per guardar al Diari de Promoció.  

 

Les graelles amb els resultats de les proves inicials i finals així com la dels resultats globals de 

cada àrea seran recollides per l’Equip Directiu en la Memòria Anual de centre que farà una 

anàlisi dels resultats obtinguts a nivell de centre i la comparativa amb els resultats de les proves, 

internes i externes,  establertes per el Departament. D’aquesta anàlisi valorativa en sortirà el pla 

d’actuació de centre per tal d’establir les actuacions que calgui realitzar per  millorar o mantenir 

els resultats obtinguts. 

 

D.2.8.  Comunicacions família-tutor 

 

A nivell d’Educació Infantil els comunicats es realitzaran mitjançant la llibreta viatgera quan 

siguin qüestions personals. Quan siguin notificacions per a totes les famílies es farà per mitjà del 

correu electrònic o bé mitjançant les cartelleres que tenen a les entrades d’aula. 

 

A nivell de cicle Inicial els alumnes  de 1r continuen amb la llibreta viatgera, que l’utilitzaran els 

mestres quan sigui qüestions individuals o bé els propis alumnes per fer notificacions o 

recordatoris  de coses concretes, sempre a criteri del/a mestre/a  que ho necessiti.  
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A partir de 2n d’Educació Primària  els alumnes disposen de l’agenda on anoten la programació 

de deures i controls, però que també té la finalitat de servir de mitjà de comunicació entre 

mestres i família. 

 

Totes les anotacions hauran de tenir la data en que és realitzen i la signatura.  Un cop són 

llegides pels pares o tutors legals caldrà que retornin signades com a mitjà per deixar constància 

de que han estat llegides. 

 

Sempre que es consideri necessari per part de les famílies o professorat es podrà fer servir el 

correu electrònic o el telèfon com a mitjà de comunicació.  

D.2.9. Foment de la igualtat d'oportunitats per a nois i noies 

En la programació d'activitats educatives es tindrà cura de promoure la igualtat d'oportunitats 

per als nois i les noies, així com l'atenció a evitar els comportaments i les actituds 

discriminatòries per raó de sexe. 

En particular, el centre posarà especial cura a revisar aquells materials, il·lustracions i textos que 

s'utilitzin en els dossiers, les fitxes o els altres instruments de treball que elabori el mateix 

centre. 

Així mateix, el centre vigilarà que en l'ensenyament i en l'ús del llenguatge s'adoptin les 

expressions i les formes no discriminatòries. 

 

 

D.3. Aspectes sanitaris  
 
Tots els/les alumnes, quan s’inscriuen a l’escola, aporten una còpia de la tarja sanitària (TIS) i el 

carnet de vacunes. És responsabilitat de la família  informar a l’escola en cas de modificació així 

com comunicar al centre, qualsevol incidència mèdica que calgui ser considerada en el marc 

escolar: al·lèrgies, intoleràncies alimentàries, malalties que provoquen crisis com poden ser 

asma, epilèpsia, malalties víriques susceptibles de ser encomanades als companys, ...  

Es demana a les famílies tots els telèfons necessaris i per ordre de prioritat per poder-los 

localitzar en horari escolar. És responsabilitat de les mateixes proporcionar-los i informar de les 

modificacions efectuades. 
 

D.34.1. Farmaciola 
 

La farmaciola del centre està ubicada a consergeria i al lavabo de mestres d’EI. També, a prop de 

la farmaciola i en un lloc visible, hi ha d’haver les instruccions bàsiques de primers auxilis i de 

contingut de la farmaciola.  

El contingut de la farmaciola s’ha de revisar periòdicament per tal de reposar el material i 

controlar-ne les dates de caducitat. Aquesta feina la portarà a terme el coordinador de riscos 

laborals de l’escola.  
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Tant a la farmaciola com a les classes hi haurà una graella resum dels alumnes que calgui tenir 

en compte on hi figuren les dades mèdiques i el protocol d’actuació a seguir. Aquest material 

està ubicat darrera la porta d’alguns espais concrets, per tal de preservar la privacitat de la 

informació.  

Cada tutor desarà els medicaments específics dels alumnes (diabètics, al·lèrgies,...) en un lloc 

conegut per a tots els mestres i fora de l’abast dels alumnes. 

 

D.3.2. Actuació en cas d’accidents 
 
El professor que es trobi dirigint o vigilant una activitat escolar, extraescolar o complementària 

en la qual tingui lloc un accident, haurà d'atendre la situació produïda amb els mitjans de què 

pugui disposar.  

En cas d'accidents lleus que requereixin la necessitat de portar l’alumne a al Centre d'Atenció 

Primària o a l'Hospital, primer es trucarà a la família per informar-la i que siguin ells qui 

acompanyin el nen/a al metge.  Si no és possible posar-se en contacte amb els pares o ells no 

el/la poden acompanyar al CAP, se’l portarà amb cotxe, acompanyat per dues persones, una 

d’elles el mestre tutor. La classe serà atesa per un altre mestre/a que tingui en aquells moments 

dedicació al centre. 

 

Per tal de poder dur a terme aquest desplaçament a començament de curs, els pares o tutors 

legals, signaran, en el document  d’autoritzacions globals, l’autorització de desplaçament del seu 

fill/a des de l'escola fins al CAP en cotxe. En cas d’anar al CAP el tutor informarà de com s’ha 

produït l’accident al metge. 

 

En cas de lesió greu o de dubte sobre el grau de gravetat d’aquesta s’avisarà a l’ambulància i a 

un metge del CAP perquè vingui a l’escola i prengui les mesures corresponents. 

  

En cas que es produeixi una situació d’emergència dins o fora del centre (excursions, colònies,...) 

es trucarà al 112 per tal que els servei d’emergències mèdiques (SEM) activi els recursos 

necessaris per atendre la situació.  

Abans de la sortida de colònies, els pares/mares/tutors hauran d’autoritzar al personal docent 

del centre per poder traslladar a l’alumnat en cas d’accident escolar i que el metge pugui 

prendre la decisió mèdico-quirúrgica que cregui convenient.  

 

El director del centre avisarà, quan sigui necessari, el director dels Serveis Territorials del 

Departament d’Ensenyament, a fi que l'òrgan competent pugui prendre les mesures adients de 

protecció de l'alumne accidentat, si escau, i assabenti el pares, la mare o els tutors, o terceres 

persones perjudicades, sobre els fets ocorreguts i el procediment establert per reclamar, si així 

ho creuen convenient, en via administrativa. 
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D.3.3. Actuació en cas de malalties 
  

En cas que l’alumne es trobi malament durant la jornada escolar es procedirà a trucar la família 

perquè el vinguin a recollir.  L’escola no subministrarà cap medicament. 

Quan l’alumne hagi de prendre algun tipus de medicament cal que els pares omplin i signin el 

“full de petició i autorització d’administració de medicaments” i portin la recepta mèdica que 

reflecteixi la medicació i la dosis que s’ha de subministrar a l’alumne. 

En cas de malaltia contagiosa (afeccions de la pell, galteres, rubèola…) no es permetrà l’entrada 

al centre sense el justificant  mèdic. 

Sempre que es detecti un alumne amb polls o llémenes es trucarà  a casa per comunicar la 

situació, recomanar realitzar el tractament adequat i assegurar-se de la total eliminació 

d'aquests paràsits. Cal col·laborar des de les famílies per aturar el contagi i proliferació de nous 

casos és per això que s’enviarà un comunicat a totes les famílies d’aquella aula per tal que 

prenguin les mesures adequades. 

 

D.3.4. Revisió odontològica i vacunes  
 
Tal i com marca la Generalitat de Catalunya, cada any el/la corresponent  infermera i dentista de 

l’àrea de salut de la localitat, efectua unes revisions odontològiques i posa les vacunes 

pertinents  als alumnes d’educació primària que correspongui, prèvia autorització dels pares  i  

n’elaborarà un informe que serà entregat a les famílies. 

 

D.4. Relació família i escola  
 

D.4.1. La cartellera de l’escola  

 

Totes les informacions importants i d’actualitat de l’escola estaran penjades al taulell d’anuncis 

situat al porxo. També hi trobareu les informacions de l’AMPA.  

D’acord amb la normativa vigent, els centres educatius han d’exposar en el tauler d’anuncis, 

abans del 30 de juny, la relació de llibres de text seleccionats per al curs següent per cursos i  el 

calendari l’horari del centre. 

Tal i com es va acordar amb els altres centres de la població només es podran penjar fulls 

informatius relacionats amb el centre, l’AMPA, activitats d’interès general del municipi i 

activitats que organitzi l’Ajuntament i altres serveis públics.  

En cas de dubte, es consultarà al Consell Escolar del centre. 

 

D.4.2. Les circulars per les famílies  

 

La majoria de circulars s’envien a les famílies via e-mail; en el cas de les famílies que les demanin 

en paper les donem al germà petit, així doncs, és molt important mirar les motxilles dels 

nens/es per estar ben informat.  
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En els supòsits de problemes sorgits entre els progenitors o tutors legals d’alumnes menors 

d’edat dels centres educatius públics depenents del Departament d’Ensenyament, cal tenir en 

compte els criteris següents:  

 

1. Com a regla general  

� No prendre partit ni adoptar cap posicionament en les relacions privades entre 

els pares dels alumnes, referents als seus drets i deures envers aquests.  

� Complir sempre les resolucions i requeriments judicials relatius a les esmentades 

relacions.  

 

2. Com a qüestions específiques 

� Cap funcionari està obligat a proporcionar informes dels alumnes, a petició d’un 

advocat. Cal exigir l’oportú requeriment judicial.  

� Els pares, si no han estat privats judicialment de la pàtria potestat, tenen dret a 

rebre informació sobre el desenvolupament educatiu dels fills.  

� Els pares que hagin estat privats de la pàtria potestat s’han de sotmetre al règim 

de relacions amb el fill/a que hagi estat establert mitjançant sentència judicial.  

� Les decisions de canvi de centre d’un alumne o alumna corresponen als qui en 

tinguin atribuïda la pàtria potestat. Aquesta s’exerceix per ambdós progenitors o 

per un de sol amb el consentiment exprés o tàcit de l’altre, i són vàlids els actes 

que realitzi un d’ells segons l’ús social i les circumstàncies. En cas de desacord 

s’ha d’estar a allò que determini el jutge.  

� Els infants més petits han de ser lliurats, a l’hora de la sortida, als pares que 

tinguin atribuïda la guàrdia i custòdia o a les persones que en tinguin l’encàrrec.  

� En cas de detectar algun tipus d’abús o maltractament als infants s’activarà el 

protocol consensuat amb els serveis socials del municipi i la resta d’escoles. El 

protocol marca posar-se en contacte amb els serveis socials, consultar als serveis 

sanitaris si fos necessari i aquests contacten amb l’equip d’Atenció a d’infància i 

adolescència de la zona (EAIA). 

� Davant de qualsevol exigència que depassi els criteris abans expressats, cal 

demanar el corresponent requeriment judicial.  

 

El centre entregarà una circular (cartes, notificacions, ...) per alumne/família. En cas que una 

família necessiti alguna justificació o còpia d’algun document, notificació,... s’haurà de sol·licitar 

a la direcció del centre, aquesta valorarà la demanda i fixarà la forma d’entrega.  

En el cas dels informes normalment se’n fa una còpia per a cada un dels progenitors.  

 

D.4.3. Autoritzacions  

 

Per tal de preservar el dret de les persones a la intimitat no es facilitaran dades dels alumnes 

(telèfons, adreces,...) a d’altres famílies.  
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Les autoritzacions es signen en un full d’autoritzacions globals que inclou:   
 

� Les dades de salut dels alumnes, que siguin estrictament necessàries, s’utilitzin per al 

seguiment acadèmic. 

� La imatge de l’alumne pugui aparèixer en fotografies i filmacions corresponents a 

activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades per l’escola i 

publicades en: 

o Pàgines web del centre     

o Filmacions destinades a difusió pública no comercial 

o Revistes o publicacions d’àmbit educatiu    

o Presentacions digitals     

� El material elaborat pel alumnes pugui ser publicat en els espais de comunicació del 

centre (blocs i espais web del centre i revistes editades per aquest) amb finalitat de 

desenvolupar l’activitat educativa 

� Autorització per participar en les sortides que s’organitzin durant el curs acadèmic al 

voltant del poble. 

� Autoritzar a l’Escola per enviar diferents informacions per mitjà del correu electrònic.   

� Autorització per poder traslladar, en cotxe, l’alumnat al CAP en cas d’accident escolar.   

� Autorització per l’administració de Paracetamol i indicació de la quantitat en cas de 

necessitat. 
 

A part d’aquesta autorització global es demana: 
 

� Autorització recollida de l’alumnat.  

� Autorització per prendre un medicament, acompanyada de la recepta mèdica. 

� Autorització per sortides d’un dia fora del municipi  

� Autorització de sortides amb pernoctació i full d’informació sanitària amb autorització 

per prendre la decisió mèdico-quirúrgica que sigui convenient.  
 

L’escola disposa dels números de telèfon on es pot localitzar els pares, tutors o familiars de 

l’alumne/a al despatx de l’administrativa a prop del telèfon per tal de facilitar la localització en 

cas de necessitat. 
 

Qualsevol canvi en el número de telèfon, adreça o qualsevol dada personal cal que sigui 

comunicat al centre, a l’Equip Directiu de l’escola, el més aviat possible. 

 

D.4.4. Actuació en cas de queixes al personal docent  

 

La relació pares i mestres ha de mantenir sempre un caire de correcció i respecte adequats.  

Les normes de respecte, convivència i tolerància que des del centre s’intenten inculcar en els i 

les alumnes són exigibles també en les relacions pares - mestres.  En cas que es vulgui parlar 

d’algun problema relacionat amb el fill/a, cal que els pares/mares s’adrecin en primer lloc al 

tutor. 
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Quan l’assumpte a tractar sigui de rellevància i s’hagin esgotat els canals habituals de resolució 

de conflictes,  es pot demanar una entrevista amb direcció. 

Si el cas ho requereix, es pot adreçar un escrit  a  la direcció del centre que ha de contenir la 

identificació de la persona o persones  que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la 

signatura, i, sempre que  sigui possible, les dades, documents o altres elements acreditatius dels 

fets, actuacions o omissions a què es fa referència.  

El director del centre ha de traslladar còpia de la queixa al professor o  treballador afectat i, 

directament o per mitjà d'altres membres de l'equip directiu  del centre, obtenir informació 

sobre els fets exposats.  

Obtinguda la informació i escoltat l'interessat, el director ha de prendre les  decisions que 

consideri pertinents i comunicar per escrit a la persona o  persones que han presentat la queixa 

la solució adoptada o, si s’escau, la  desestimació motivada, fent constar en l'escrit l'òrgan al 

qual poden recórrer si  no queden satisfets per la resolució adoptada. La documentació 

generada ha  de quedar arxivada a la direcció o a la secretaria del centre.  
 A les instruccions d’inici de curs que anualment publica el Departament d’Ensenyament  es 

detallen els passos a seguir en aquests supòsits  de queixes. 

 

 

 

E- DRETS I DEURES DE L’ESCOLA  
 

E.1. Drets i deures genèrics de tota la comunitat educativa 

 

Tota la comunitat educativa té dret a:  

� Ésser respectat per tots els membres de la comunitat educativa.  

� Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu i de les Normes d’Organització i 

funcionament del Centre a través del Consell Escolar.  

� Ser respectat en llurs conviccions religioses, morals i ideològiques.  

� Ser respectat en la seva integritat física i dignitat personal.  

� Exercir la pròpia llibertat d’expressió i d’opinió, utilitzant les vies establertes a la 

comunitat educativa.  

 

Tota la comunitat educativa té el deure de:  

 

� Respectar els objectius i principis expressats en el Projecte Educatiu de l’Escola i la 

normativa recollida en les NOFC.  

� Respectar l’exercici dels drets i llibertats dels membres de la comunitat educativa.  

� Respectar les conviccions religioses i ideològiques, la integritat física i la dignitat personal 

dels membres de la comunitat educativa.  

� No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, ètnia, 

gènere o qualsevol altra circumstància personal o social.  



Normes d’organització i funcionament de centre 
 

Escola Tagamanent 64 

 

� Respectar i vetllar pel compliment de les decisions dels òrgans unipersonals i col·legials 

del centre sense perjudici que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen llurs 

drets d’acord amb el procediment que estableix la normativa.  

� Propiciar un ambient de convivència i respectar el dret dels altres alumnes a que no sigui 

pertorbada l’activitat normal de l’escola.  

� Respectar i vetllar per la correcta utilització de les instal·lacions i el material de l’escola.  

 

E.2. Drets i deures específics de l’alumnat 

Consideracions  generals 

Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es 

derivin de l’edat i dels ensenyaments que cursen. 

L'exercici dels drets de l'alumnat implica el deure correlatiu de coneixement i respecte dels 

drets de tots els membres de la comunitat educativa. 

La direcció del centre ha d’afavorir la convivència en el centre i garantir la mediació en la 

resolució de conflictes. 

Els òrgans de govern i de participació i el professorat adoptaran les mesures  necessàries, 

integrades en el marc del projecte educatiu del centre, per afavorir la millora del clima escolar i 

garantir l'efectivitat dels drets de l'alumnat i en compliment dels seus deures, per prevenir la 

comissió de fets contraris a les normes de convivència del centre. Amb aquesta finalitat es 

potenciarà la comunicació constant i directa amb l'alumnat i els seus pares o representants 

legals. 

Quan les mesures adoptades per la direcció es corresponguin a conductes de l’alumnat que 

perjudiquen greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància dels pares, i per 

mitjà de la comissió de convivència podrà revisar la decisió i proposar, si s’escau, les mesures 

oportunes. 

 
Segons el Decret 279/2006, de 4 de juliol, en el capítol 1, s’estableixen els drets de l’alumnat.  
 
Article 8: Dret a la formació  

- Els alumnes tenen dret a rebre una formació que els permeti aconseguir el 

desenvolupament de la seva personalitat, dins dels principis ètics, morals i socials 

comunament acceptats a la nostra societat. 

-   Per fer efectiu aquest dret, la formació dels alumnes ha de comprendre: 

���� La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l'exercici de la 

tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència. 

���� El coneixement de l’entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la història, 

la geografia, la cultura i la realitat social catalanes. Així com el respecte i la 

contribució a la millora de l’entorn natural i del patrimoni cultural. 
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���� L'adquisició d'habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d'hàbits socials, 

com també de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics i 

d’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. 

���� L’educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions 

harmòniques amb ell mateix i amb els altres. 

���� La formació religiosa que estigui d'acord amb les conviccions dels pares o tutors, 

dins del marc legalment establert. 

���� La capacitació per a l'exercici d'activitats intel·lectuals i professionals. 

���� La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural. 

���� El respecte i la contribució a la millora de l'entorn natural i del patrimoni cultural. 

���� La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles. 

���� L'educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les 

capacitats físiques. 

- Tot l’alumnat té dret i el deure de conèixer les institucions europees, la Constitució 

Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

- L'organització de la jornada de treball escolar es farà prenent en consideració, entre 

d'altres factors, l'edat, les propostes i els interessos dels alumnes, per tal de permetre 

el ple desenvolupament de la seva personalitat. 

 
Article 9: Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar  
 

-  Els alumnes tenen dret a una valoració acurada del seu progrés personal i rendiment 

escolar, per la qual cosa se'ls ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, 

d'acord amb els objectius i continguts de l'ensenyament. 

-   Els pares o tutors tenen dret a sol·licitar, en nom dels seus fills, aclariments als professors 

respecte les qualificacions amb què s’avaluen els seus aprenentatges, avaluacions parcials 

o finals de cada curs.. 

-  Els alumnes o els seus pares o tutors tenen dret a reclamar contra les decisions i 

qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin a final d’un curs, cicle 

o etapa d’acord amb el procediment establert. Les reclamacions han de fonamentar-se en 

alguna de les causes següents: 

a) La inadequació del procés d'avaluació, o d'algun dels seus elements, en 

relació amb els objectius i continguts de l'àrea o matèria sotmesa a avaluació 

o amb el nivell previst a la programació corresponent. 

b) L’aplicació incorrecta dels criteris i procediments d'avaluació establerts. 

Article 10. Dret al respecte de les pròpies conviccions 

- Els alumnes tenen dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i 

ideològiques, a la llibertat de consciència i a la  intimitat en relació amb aquestes creences 

o conviccions. 
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-   Els alumnes i els seus pares o tutors  tenen dret a rebre informació sobre el projecte 

educatiu del centre. 

-   Els alumnes tenen dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les persones 

sense manipulacions ideològiques o propagandístiques i polítiques. 

Article 11.  Dret a la integritat i la dignitat personal 

- Els alumnes tenen els drets següents: 

���� Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i  la seva 

dignitat personal. 

���� A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral. 

���� A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene 

adequades. 

���� A un ambient de convivència que fomenti el respecte i la solidaritat entre els 

companys. 

���� A la reserva d'aquella informació, relativa a les seves circumstàncies personals 

i familiars, de que disposi el centre, sens perjudici de satisfer les necessitats 

d’informació de l’administració educativa i de l’obligació de comunicar a 

l’autoritat competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar 

maltractaments o qualsevol altre incompliment dels deures que estableixen 

les lleis de protecció del menor. 

Article 12. Dret a la participació i a la informació 

- Els alumnes tenen dret a participar en el funcionament i la vida del centre. 

- Aquesta participació es concretarà mitjançant: 

���� les tutories. 

���� els delegats de classe. 

- Funcionament de les tutories: 

� Les tutories de classes són constituïdes per tot l'alumnat d'un mateix 

grup amb el seu tutor. 

� La periodicitat de les seves reunions serà setmanal i en l'horari lectiu. 

� Es parlarà tant de temes relacionats amb el funcionament del centre 

com temes relacionats amb la dinàmica del grup o de l’escola que 

puguin interessar als alumnes.  

 

- Funcionament dels delegats de classe: 

� A cada grup-classe, a partir de l'educació primària, els alumnes elegeixen 

entre ells, per votació, dos representants o delegats de classe. La durada de la 

representació és un curs escolar. 

� Cada alumne pot votar a dos dels seus companys, de manera oberta. 

Resultaran elegits els dos més votats. 
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� Els delegats es reuneixen mensualment amb la directora i cap d’estudis. 

D'aquestes sessions s'aixeca la corresponent acta. 

 

- Són funcions dels delegats de classe: 

� Representar el grup en la vida escolar durant el curs acadèmic. 

� Rebre informació d'interès general que afecti el funcionament de l’alumnat. 

� Comunicar assumptes d’interès pel grup relatius a la convivència i la vida de 

l'aula i del centre. 

� Recollir l'opinió  dels seus companys en  temes d'interès general o quan siguin 

consultats per algun òrgan del centre. 

� Efectuar propostes als diferents òrgans del centre en temes que afectin 

directament  l'interès de l'alumnat. 

� Informar els respectius grups-classe de qüestions generals que siguin del seu 

interès i que afectin  la vida del centre. 

Article 13. Dret de reunió  

- Els alumnes tenen dret a reunir-se en el centre. El director facilitarà l'exercici 

d'aquest  dret, tenint en compte el normal desenvolupament de les activitats 

docents. 

Article 14: Dret d’informació  

 

- L’alumnat ha de ser informat pels seus representants i pels de les associacions 

d’alumnes tant sobre les qüestions pròpies del seu centre com sobre aquelles que 

afectin altres centres educatius. L’exercici d’aquest dret s’ha d’ajustar al que 

estableix l’article 12.  

Article 15. Dret a la llibertat d’expressió  

- Els alumnes tenen dret a manifestar amb llibertat, individualment i col·lectiva, les 

seves opinions, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat 

educativa i el respecte que, d'acord amb els principis i drets constitucionals, 

mereixen les persones. 

Article 16. Dret a l'orientació escolar 

- Els alumnes tenen dret a una orientació escolar que respecti la seva llibertat de 

decisió d'acord amb les seves aptituds, coneixements i capacitats. 

- Per tal de fer efectiu aquest dret de l’alumnat a l’orientació escolar, el centre 

col·laborarà amb altres institucions  i posarà a disposició de l’alumnat tots els 

recursos dels que disposi. 

-  
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Article 17. Dret a la igualtat d’oportunitats  i a la protecció social 

- Els alumnes tenen dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles 

mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural, amb la finalitat de crear les 

condicions adequades que garanteixin una igualtat d'oportunitats real. 

- Aquest centre, a través dels òrgans corresponents, informarà a les famílies sobre els 

ajuts que poden sol·licitar, tramitarà els ajuts davant l'Administració corresponent i, 

igualment, resoldrà l'adjudicació d'ajuts que se li atribueixi reglamentàriament.  

Article 18. Dret a la protecció social 

 

- Els alumnes tenen  dret a protecció social en supòsits d'infortuni familiar, malaltia o 

accident. En els casos d'accident o de malaltia prolongada, els alumnes tenen dret a 

l'ajut que necessitin, ja sigui mitjançant l'orientació, material didàctic i els ajuts 

necessaris per tal que l'accident o malaltia no suposin detriment del seu rendiment 

escolar. 

- L’Administració educativa ha d’establir les condicions oportunes per tal que 

l’alumnat que pateixi una adversitat familiar, accident o una malaltia prolongada no 

es vegi en la impossibilitat de continuar i finalitzar els estudis que estigui cursant. 

L’alumnat té dret a rebre en aquests supòsits l’ajut necessari per tal d’assegurar el 

seu rendiment escolar. 

Article 19. Dret a la protecció dels drets de l’alumnat 

- Les accions que es produeixin dins de l'àmbit del centre que impliquin una 

transgressió dels drets dels alumnes descrits en aquest reglament o del seu exercici, 

poden ser denunciades per aquests o els seus representants legals davant el director 

del centre. 

- Amb l'audiència prèvia dels interessats i la consulta, si escau, al consell escolar, el 

director  adoptarà les mesures adequades d'acord amb la normativa vigent. 

- Les denúncies també poden ser presentades davant dels Serveis Territorials del 

Departament d'Educació i Universitats. Les corresponents resolucions poden ser 

objecte de recurs d'acord amb les normes de procediment administratiu aplicables. 

Segons el Decret 279/2006, de 4 de juliol, en el capítol 2, s’estableixen els deures de l’alumnat.  

 
Article 20. Deure de respecte als altres 

 

- Els alumnes tenen el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats de la resta 

de membres de la comunitat educativa. 

 

Article 21. Deure d’estudi  
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- L’ estudi és un deure bàsic dels alumnes que comporta el desenvolupament de les seves 

aptituds personals i l'aprofitament dels ensenyaments que s'imparteixen amb la finalitat 

d'assolir una bona formació humana i acadèmica. 

- Aquest deure general es concreta, entre d'altres, en les obligacions següents: 

� Assistir a classe, participar en les activitats acordades en la programació 

general del centre  i respectar els horaris establerts. 

� Realitzar les tasques encomanades pels professors en l'exercici de les seves 

funcions docents. 

� Respectar l'exercici del dret a l'estudi i a la participació dels seus companys en 

les activitats formatives. 

 

Article 22. Deure de respecte a les normes de convivència 

 

- El respecte a les normes de convivència dins del centre docent és un deure bàsic dels 

alumnes i s'estén a les obligacions següents: 

 

� Respectar la llibertat  i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com 

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

comunitat educativa. 

� No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, 

raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social. 

� Respectar el Projecte Educatiu del Centre i les seves Normes d’Organització i 

Funcionament. 

� Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les 

instal·lacions del centre i dels llocs on es dugui a terme la formació. 

� Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre. 

� Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat 

educativa, per tal d'afavorir el millor exercici de l'ensenyament, de la tutoria i 

orientació i de la convivència en el centre. 

� Propiciar un ambient de bona convivència i respectar el dret dels altres 

alumnes a  no veure pertorbada l'activitat normal a les aules. 

 

E.3. Drets i deures específics dels pares i mares 
 

Es considerarà pare o mare o tutor/a d’alumne/a les persones físiques amb pàtria potestat sobre el 

nen/a des del moment de la seva matriculació al centre. 

Els pares i mares tenen dret a:  
 

- Que llurs fills/es rebin una educació ben completa en la part que pertoca a l’escola.  

- Participar en els òrgans de decisió de l’escola, la qual cosa implica:  

� El dret d’elegir els propis representants.  

� El dret d’ésser elegit.  

� Rebre informació general sobre l’escola i el seu Projecte Educatiu i de les Normes 
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d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC). 
 

- Ser atesos pels mestres i tutors/es dels seus fills/es amb entrevistes concertades.  

- Rebre informació general sobre allò que afecta els seus fills, tant per mitjà de les 
reunions d’aula, de les entrevistes amb el/la tutor/a, per mitjà dels informes i a través 
dels comunicats d’escola. En concret rebrà informació del:  

� Projecte de treball del mestre a la classe. 

� Aspectes organitzatius de la classe que afectin als pares: horaris, material, llibres, 

sortides, activitats complementàries i serveis,... 

� Evolució personal, social i acadèmica  del fill/a. 

� Ésser escoltats quan expressin suggeriments o reclamacions i ser consultats en 

decisions  d’importància, tant si afecten a la classe dels seus fills, a l’escola, com a 

l’alumne en concret. 

- Poder ser membre de l’AMPA participant en els seus òrgans de gestió.  

- Col·laborar en l’organització de les activitats, ens les pròpies activitats de l’escola.  

- Disposar de facilitats per part de l’escola en la realització de les activitats organitzades 
per l’AMPA. 

 

Els pares i mares tenen el deure de:  
 

- Respectar els objectius i els principis expressats en el PEC i en aquesta normativa.  

- Cuidar la imatge que es transmet als nens i nenes del centre durant l’estància escolar.  

- Escoltar els fills i analitzar amb ells els problemes que puguin plantejar-se a l'entorn de 

l’escola. Si ho creuen convenient informar els mestres sobre aquells problemes i de com 

són viscuts pels nens i nenes. 

- Afavorir la comunicació i la coherència entre l’escola i la família per tal de garantir la  

correcta educació dels fills/es. Això implica:  

� Fer créixer actituds favorables a l’escola en els fills/es. 

� Estimular els fills/es en el compliment de les tasques encomanades a casa.  

� Acudir a les convocatòries de les entrevistes i reunions. 

� Donar la informació necessària als mestres per tal d’afavorir la tasca 

educativa. 

� Garantir la puntualitat i l’assistència dels fills/es a l’escola. 

� Garantir la higiene personal i de la indumentària dels fills/es. Tenir cura del 

descans i de l’alimentació. 

� Garantir que els fills/es disposin del material necessari per la realització de les 

tasques educatives.  

� Procurar que els alumnes participin en totes les activitats programades i  

aprovades pel Consell Escolar.  

� Ensenyar en l’àmbit familiar unes normes de convivència que facilitin aquesta 

dintre de l’escola.  
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E.4. Drets i deures específics del professorat  

 

Segons la LEC, en l’article 28,  

- Els mestres i els professors són els professionals que exerceixen la responsabilitat 

principal del procés educatiu i l'autoritat que se'n desprèn. Aquesta responsabilitat, en el 

marc definit per l'article 104 (Exercici de la professió docent), inclou la transmissió de 

coneixements, destreses i valors.  

- L'Administració educativa i els titulars dels centres han de promoure els instruments i les 

condicions adequats per al perfeccionament, la promoció i el desenvolupament 

professionals del professorat.  

- El professorat ocupa la posició preeminent en l'exercici de les seves funcions docents, en 

què gaudeix d'autonomia, dins els límits que determina la legislació i en el marc del 

projecte educatiu.  

 

Els i les mestres, en l'exercici de llurs funcions docents, tenen també els drets específics 

següents:  

- Participar en els òrgans de decisió de l’escola, la qual cosa implica:  

� El dret d’elegir els propis representants.  

� El dret d’ésser elegit.  

� Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l’article 

104, en el marc del Projecte Educatiu del Centre.  

� Accedir a la promoció professional i rebre formació continuada per actualitzar 

els coneixements i per a la millora contínua de la pràctica docent.  

� Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent.  

 

Els i les mestres, en l'exercici de llurs funcions docents, tenen els deures específics següents:  

 

- Atendre i respectar els membres de la comunitat escolar.  

- Vetllar per transmetre una bona imatge a l’alumnat.  

- Garantir a l’alumnat la formació individual adequada al seu desenvolupament.  

- Assegurar l’atenció a la diversitat de l’alumnat.  

- Assegurar una correcta orientació escolar a l’alumnat.  

- Vetllar per la compensació de les possibles mancances familiars.  

- Escoltar les queixes de presumptes transgressions dels drets dels i les alumnes i 

canalitzar-les seguint els criteris establerts.  

- Garantir una valoració acurada del progrés personal i escolar de l’alumne/a i 

mantenir-ne les famílies informades, afavorint la comunicació i la coherència entre 

l’escola i la família.  

- Exercir la funció docent d'acord amb els principis, els valors, els objectius i els 

continguts del projecte educatiu.  
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- Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, 

tolerància, participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis 

d'una societat democràtica.  

- Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives 

necessàries per a la millora contínua de la pràctica docent.  

 

 

E.5. Drets i deures específics del personal d’administració i serveis 

 

El personal no docent té el deure i el dret de complir i de fer complir les normes de convivència 

establertes al centre que es regulen en aquestes NOFC 

 

El personal adscrit a l’escola té dret a:  

- Ser respectat en la seva dignitat personal i professional per tots els membres de la 

comunitat educativa. 

- Poder traslladar els seus suggeriments directament a la direcció o als professors i a 

les professores a fi de poder millorar les normes organitzatives o de convivència 

establertes al centre. 

- El personal no docent comunicarà a la Direcció qualsevol anomalia que s’observi i 

pugui perjudicar el desenvolupament de les activitats normals del centre. 

- Participar en la gestió del centre a través del seu representant en el Consell Escolar. 

- Gaudir de tots els drets laborals establerts a les lleis vigents. 

 
El personal adscrit a l’escola té el deure de 
 

- Respectar als drets i llibertats dels altres membres de la comunitat educativa. 

- Complir eficaçment les obligacions pròpies del seu lloc de treball i formular, si 

s'escau, els suggeriments que creu oportuns.  

- Vetllar per transmetre una bona imatge a l’alumnat.  

- Col·laborar en el desenvolupament de les activitats del centre en un clima de 

respecte, tolerància i participació.   

- Assistir a totes les reunions que li correspongui, en veu i vot. 

 

E.6. Drets i deures específics del personal no adscrit 

 

- Per altre personal s’entén les persones i professionals que, degudament contractats per 

les institucions, entitats, associacions o empreses corresponents, prestin servei en el 

centre. Aquest personal ha de complir els requisits d'especialització corresponents, així 

com el de majoria d'edat si té alumnes a càrrec seu. 

- Igualment, es fa referència a aquells professionals externs que en el desenvolupament 

de les seves funcions portin a terme tasques en el centre (neteja, cuina,…). 

- Aquest personal no té dret a la participació en els òrgans de govern del centre. 
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- Les activitats i horaris d’aquest personal es regeixen pel contracte propi de les seves 

funcions. 

 

El personal no adscrit a l’escola té dret a:  

 

- Aquests personal té els drets que li reconeix, en cada cas, la seva pròpia normativa 

laboral. 

- Igualment, li corresponen els drets que reconeix la normativa en matèria educativa.  

 

El personal adscrit a l’escola té el deure de: 

 

- Respectar als drets i llibertats dels altres membres de la comunitat educativa. 

- Específicament, quan correspongui, té el deure de reservar i respectar la informació a 

què tingui accés per raó del seu càrrec personal.  

- Té el deure de respectar les normes del centre contingudes en aquesta normativa en 

tant que actuï en el seu àmbit, així com altres normes de rang superior que resultin 

d'aplicació en cada cas concret. 

- Complir amb les obligacions inherents al compliment de les funcions que té assignades. 

 

 

F. RÈGIM DISCIPLINARI 

 

F.1. Consideracions generals 

 

Tenint en compte els trets d’identitat que al principi hem definit com a característics de l’escola 

i la filosofia de promoure la resolució de conflictes a partir de la reflexió i el  diàleg,  hem de 

tenir clar que per actuar i trobar un consens en aquesta manera de fer, es bo tenir uns criteris 

d’actuació com guia que han de permetre a tots els membres de la comunitat, saber i acceptar 

les actuacions davant de situacions determinades. 

La resolució de conflictes, que s’ha de situar en el marc de l’acció educativa té, per finalitat,  

contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes.  

 

Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s’han d’ajustar als principis i criteris 

següents:  

� Han de vetllar pel correcte exercici dels drets i deures de l’alumnat i de tota la 

comunitat educativa.  

� Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima 

pertorbació per a l’alumnat i el professorat.  

� Han d’emprar mecanismes de reflexió i de diàleg per arribar a un consens. 

S’utilitzarà la mediació sempre que sigui pertinent.  

� En cap cas no podran imposar-se mesures correctores ni sancions contra la seva 

integritat física i la seva dignitat personal. 
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La imposició als alumnes de mesures correctores i/o sancions serà proporcionada a la seva 

conducta, i tindrà en compte el nivell escolar i les circumstàncies personals, familiars i socials.  

A l’efecte de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en compte les 

circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de l'actuació de l'alumne. 

 

-  Circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumnat: 

���� El reconeixement espontani per part de l'alumne de la seva conducta incorrecta. 

���� No haver comès amb anterioritat faltes, ni haver tingut conductes contràries a la 

convivència en el centre. 

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

desenvolupament de les activitats del centre. 

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

���� La falta d'intencionalitat. 

 

-  Circumstàncies que intensifiquen la gravetat: 

� Que l’acte comès atempti contra el deure de no discriminar  cap membre de la 

comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o qualsevol altra 

circumstància personal o social. 

� Causar danys, injúries o ofenses als companys d'edat inferior o als incorporats 

recentment al centre. 

� La premeditació i la reiteració. 

� La col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

  

Segons la LEC, 12/2009, del 10 de juliol, a l’article 35, Tipologia i competència sancionadora, 

s’apunten els següents punts:  
 

� Les irregularitats en què incorrin els alumnes, si no perjudiquen greument la convivència, 

comporten l’adopció de les mesures que estableixin les Normes d’Organització i 

Funcionament del centre.  

� Les conductes i els actes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència es 

consideren faltes i comporten la imposició de les sancions que aquesta llei determina.  

� Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de correcció 

pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d’activitats 

complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars de menjador i 

transport o d' altres organitzats pel centre. Igualment, comporten l’adopció de les 

mesures correctores i sancionadores que escaiguin els actes dels alumnes que, encara 

que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi 

estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la 

comunitat educativa.  
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F.2.Conductes contràries a les normes de convivència del centre  

 

Segons el Decret 279/2006, en el capítol 2, es parla de les Conductes contràries a les normes de 

convivència del centre i mesures correctores i en l’article 33, titulat Conductes contràries a les 

normes de convivència, comenta quines s’han de considerar conductes contràries a les normes 

de convivència del centre. Com a centre entenem com faltes lleus el conjunt de conductes 

contràries a les normes de convivència del centre i l’estudi del propi alumnes. Són totes aquelles 

interaccions que generen malestar o dificulten el dia a dia al centre. Aquestes conductes poden 

passar a greus o molt greus en funció de la reiteració dels fets. 
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CONDUCTES CONTRÀRIES  
A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA 

Tipus de falta MESURES CORRECTORES 

Faltes injustificades de puntualitat o no 
assistència  (menys de 5 en un mes)  

Lleu Avís a la família per part del tutor/a del grup.  

Faltes injustificades de puntualitat o no 
assistència  (de 5 a 10 en un mes)  

Greu Entrevista amb la família, mestre/a tutor i algun 
membre de l’equip directiu.  
 

Reincidència en les faltes de puntualitat o no 
assistència  

Molt Greu Aplicació del protocol d’absentisme: Comunicació 
al Serveis socials. Entrevista conjunta amb la 
família i, si cal, s’avisarà a inspecció.   
Si no resulta eficaç aquesta mesura la direcció del 
centre comunicarà per escrit la situació a la 
Direcció dels  Serveis Territorials.  
 

Actes injustificats que alterin el 
desenvolupament normal de les activitats del 
centre.  
� no fer cas de les orientacions del mestre/a 
� no respectar els materials comuns o dels 

companys/es 
� actes que alterin l’activitat normal de l’aula 

o  manca de respecte de les normes de 
l’aula:  

o jugar, cridar, riure, parlar quan no és 
oportú i trencar el  ritme de la classe 

o molestar als companys 
o no estar prou atent  
o trencar el  
o no fer la feina proposada 
o no dur els deures o no portar material 

necessari per a cada àrea 
o córrer o fer soroll pels passadissos 

 

� qualsevol altre incorrecció que alteri el 
normal funcionament de les classes o de 
les activitats extraescolars 
 

Lleu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greu 

Avís oral a l’alumne/a. 
 Es recull, sota la responsabilitat del mestre/a, 
l’objecte causant de la interrupció de la classe. 
Relaxació al lloc on seu l’alumne/a (EI); estratègia 
del mestre/a (EP): sortir un moment de la classe, 
per un activitat que impliqui un canvi,... 
Privació del temps d’esbarjo 
Treball de la mateixa àrea en un altre espai.  
Cicle superior: Anotació a la graella d’actitud. 
Explicació de la situació/episodi a la família.  
 

La reiteració d’aquestes  conductes pot 
comportar:  
Registre de la conducta de l’alumne/a. 
Compareixença davant de l’ Equip Directiu.  
Notificació verbal/escrita a la família per part del 
mestre/a  i l’ Equip directiu.  
Implicació de la família, acord de pautes actuació. 
Realització de treballs socials dins el centre, per la 
comunitat educativa (neteja d’espais, col·laborar 
fent  tasques a altres aules, menjador,...) 
Incidència en la qualificació trimestral en hàbits 
i/o valors baixant la qualificació. 
 

En el cas d’activitats extraescolar, cal tenir en 
compte que són activitats voluntàries, per tant 
després de la notificació corresponent a la 
família, si la conducta continua es valorarà la 
possibilitat que l’alumne continuï o no amb 
l’activitat.  
 

Actes contra la higiene, salut, civisme i 
educació: 

o Embrutar material escolar i mobiliari 
(de fàcil reparació) 

o Llençar papers a terra o en llocs 
inadequats. 

o Fer malbé material escolar (llibres, 
gomes, llapis,..) 

o Tenir conductes o fer actes de mal gust 
(eructar, fer gestos obscens,... ) 

o Menjar xiclet o llaminadures en horari 
escolar (excepte quan hi ha una 
celebració) 

lleu Avís oral a l’alumne/a. 
Netejar, recollir o arreglar el material. 
Privació del temps d’esbarjo. 
Treball de la mateixa àrea en un altre espai.  
Registre de la conducta de l’alumne/a . 
Cicle superior: Anotació a la graella d’actitud. 
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Actes d’incorrecció o desconsideració amb 
altres membres de la comunitat educativa- 
 
Faltes de respecte:  

o als companys 
o als  mestres 
o al personal del centre  
o  a altres persones  que estiguin a  

l’escola. 
 

 
Greu  
 
 
 
 
 
 
 
 
Molt greu 
 

 
Reflexió amb el mestre/a tutor/a.  
 
Compareixença davant de l’ Equip Directiu.  
Registre de la conducta de l’alumne/a.  
Reflexió escrita i demanar disculpes a la persona o 
persones agreujades. 
Privació de l’esbarjo durant un o dos dies.  
Treball de la mateixa àrea en un altre espai.  
Cicle superior: Anotació a la graella d’actitud. 
 
La reiteració d’aquestes  conductes pot 
comportar:: 
Notificació escrita a la família per part del 
mestre/a i l’ Equip directiu.  
Implicació de la família i acord de pautes 
d’actuació 
Realització de treballs socials dins el centre, per la 
comunitat educativa.  
Incidència en la qualificació trimestral en hàbits 
i/o valors baixant la qualificació. 
 

Deteriorament de les dependències del centre o 
d’un material escolar a causa d’una actuació no 
adequada. 

Lleu Reflexió amb el mestre/a tutor/a.  
Registre de la conducta de l’alumne/a.  
Compareixença davant de l’ Equip Directiu.  
Privació de l’esbarjo durant un o dos dies.  
Treball de la mateixa àrea en un altre espai.  
Realització de treballs socials dins el centre, per la 
comunitat educativa.  
 
Si es considera, segons la gravetat de l’incident, es 
valorarà l’aportació econòmica o la reparació.  
Notificació escrita a la família per part del 
mestre/a i l’ Equip directiu.  
Implicació de la família.  
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F.3. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre 

 Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l’article 37.1 de la Llei 

d’Educació es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l’article 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 el seu cas, 

del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix 

expedient. 

CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA  
CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

Tipus de 
falta 

MESURES CORRECTORES 

Actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses 
contra membres de la comunitat educativa 

Greu Reflexió amb el mestre/a tutor/a.  
Compareixença davant de l’ Equip Directiu.  
Treball de la mateixa àrea en un altre espai.  
Implicació de la família  
Registre de la conducta de l’alumne/a.  
Privació de l’alumne de la continuació de 
l’activitat.  
Realització de treballs socials dins el centre, per la 
comunitat educativa. 
 

Agressió física lleu o amenaces contra altres 
membres de la comunitat educativa.  
Les vexacions o humiliacions a qualsevol 
membre de la comunitat escolar, 
particularment aquelles que tinguin una 
implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, 
o es realitzin contra l’alumnat més vulnerable 
per les seves característiques personals, socials 
o educatives.  
Fer ús d’aparells electrònics per una fi concreta, 
per exemple gravar un vídeo, de manera que es 
vulnera a la intimitat de les persones.  

Greu Reflexió amb el mestre/a tutor/a.  
Compareixença davant de l’ Equip Directiu.  
Implicació de la família.  
Notificació escrita a la família per part del 
mestre/a i l’ Equip directiu.  
Realització de treballs socials dins el centre, per la 
comunitat educativa.  
Registre de la conducta de l’alumne/a.  
  

Suplantació de personalitat en actes de la vida 
docent i la falsificació o sostracció de 
documents i material acadèmic.  

Greu 

Deteriorament causat intencionadament de les 
dependències del centre, del material d’aquest 
o dels objectes i pertinences dels altres 
membres la comunitat educativa  
 

Greu Reflexió amb el mestre/a tutor/a.  
Compareixença davant de l’ Equip Directiu.  
Treball de la mateixa àrea en un altre espai.  
Registre de la conducta de l’alumne/a. 
(compromís i reflexió amb l’alumne/a i el/la 
mestre/a).  
Implicació de la família  
Reparació econòmica  
Realització de treballs socials dins el centre, per la 
comunitat educativa.  

Deteriorament causat intencionadament de les 
dependències i/o del material que no és del centre 
però en el curs d’una activitat escolar.  
 

Greu Reflexió amb el mestre/a tutor/a.  
Compareixença davant de l’ Equip Directiu.  
Treball de la mateixa àrea en un altre espai.  
Implicació de la família  
Registre de la conducta de l’alumne/a.  
Reparació econòmica  
Privació de l’alumne de la continuació de 
l’activitat. Realització de treballs socials dins el 
centre, per la comunitat educativa.  
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F.4.  Concreció de les mesures disciplinàries 
 

Sempre que hi hagi algun incident destacat amb un alumne o amb un grup d’alumnes és 

important avisar la direcció i deixar-ne constància escrita.  

En cas de castigar sense pati, cal tenir en compte que els alumnes no es poden quedar sols a 

l’aula.  

Davant d’una actitud mereixedora de reflexió, si es considera que s’ha de reflexionar fora de 

l’aula, seran estones molt curtes, i el mestre mantindrà el contacte visual amb la resta 

d’alumnes. No s’utilitzarà com una mesura habitual.  

 

En el cas de conductes contràries a la convivència: en qualsevol moment que es valori 

convenient,  la direcció amb la prèvia valoració del tutor/a i el mestre/a que ha viscut l’incident 

greu podran aplicar directament la mesura correctora.  

 

Per a la graduació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades s’han de tenir en 

compte els criteris següents:  

 

� Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat.  

� La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.  

CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A 
LA  CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

Tipus de falta MESURES CORRECTORES 

Actuacions i incitacions perjudicials per la salut i la 
integritat personal dels membres de la comunitat 
educativa.  
 

Greu Reflexió amb el mestre/a tutor/a.  
Compareixença davant de l’ Equip Directiu.  
Implicació de la família.  
Registre de la conducta de l’alumne/a.  
Notificació escrita a la família per part del 
mestre/a i l’ Equip directiu.  
Realització de treballs socials dins el centre, per la 
comunitat educativa.  
 

Reiterada i sistemàtica comissió de faltes.  
 

Greu Notificació escrita a la família per part del 
mestre/a i l’ Equip directiu.  
Registre de la conducta de l’alumne/a.  
Realització de treballs socials dins el centre, per la 

comunitat educativa.  

Suspensió del dret a participar en activitats 

extraescolars o complementàries del centre  

Canvi de grup o classe de l’alumnat  

Suspensió del dret d’assistència a determinades 

classes. 

 

Si passa alguna acció que no estigui contemplada en aquest apartat, es prendran les mesures 

corresponents en funció de la situació que es plantegi. 
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� La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de la 

resta de l’alumnat.  

� L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc d’aquesta 

normativa tenint en compte la legislació vigent, per administrar la sanció de manera 

compartida.  

� La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona.  

� La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.  

 

Sancions per a les conductes contràries a la convivència:  

a. Amonestació oral.  

b. Privació del temps d’esbarjo.  

c. Amonestació escrita.  

d. Compareixença immediata davant del cap o la cap d’estudis o del director 

o de la directora de centre.  

e. Realització de tasques educadores per a l’alumnat, en horari no lectiu, 

que no es podrà prolongar per un període superior a dues setmanes.  

f. Suspensió del dret a participar en alguna activitat extraescolar o 

complementària del centre (excursió, colònies i/o tallers) 

g. Canvi de grup o classe de l’alumnat per un període màxim de quinze dies.  

h. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no 

superior a cinc dies lectius.  

 

Qualsevol professor del centre pot proposar l’aplicació d’una sanció a un alumne. En aquest cas, 

el procediment a seguir és el següent:  

 

� Notificar la intenció de proposta de sanció al tutor de l’interessat.  

� Fer la proposta al director o, en absència d’aquest el cap d’estudis, que,  

després d’escoltar el tutor, podrà desaconsellar tirar endavant la mesura, 

proposar modificar-la o tirar-la endavant.  

� En cas de desacord entre els professionals, prevaldrà el criteri del director 

o, en absència d’aquest, el cap d’estudis.  

� Notificació a la comissió de convivència que pot actuar, en última 

instància, quan es cregui convenient col·legiar la decisió.  

� Notificació a la família.  

� En cas d’incoació formal d’expedient, caldrà seguir el procediment que 

estableix el Decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius.  

 

Les sancions dels apartats a), b) i c) les aplica directament el mestre. La resta de sancions hauran 

d’anar acompanyades d’un informe de fets amb una proposta de sanció per part del mestre i les 

imposarà el director que també n’informarà als pares per escrit si comporten suspensions, 

canvis d’aula o treball en horari no lectiu.  
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Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència, 

l’alumne/a, i la seva família en els i les menors d’edat, reconeixen de manera immediata la 

comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la 

sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de 

l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a i, en els i les menors d’edat, del seu pare, mare 

o tutor o tutora legal. 

 

Les sancions per a les conductes molt greus o faltes poden comportar: 

 

a. Suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries 

durant un període de temps determinat, no més llarg d’un trimestre.   

b. Assistir al centre però no a les activitats lectives amb el seu grup classe. 

c. Suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes per un període 

entre tres dies i un màxim de 20 dies.  

 

En el cas de conductes molt greus o faltes només seran sancionades amb la prèvia instrucció 

d'un expedient sancionador, que s’haurà de realitzar en un temps no superior als deu dies.  

Mentre dura aquest procés el director/a, escoltada la Comissió de Convivència,  podrà adoptar  

mesures provisionals, que seran comunicades al Claustre i al Consell Escolar, sense perjudici que 

la mesura correctora definitiva incorpori alguna activitat d’utilitat social per al centre, la 

suspensió a participar en activitats i, en el seu cas, del restabliment de danys que es puguin 

establir de manera complementària en la resolució del mateix expedient.  

 

El procediment d’instrucció de l’expedient es regirà per l’article 25 del DECRET 102/2010, de 3 

d’agost, d’autonomia dels centres educatius, sobre Garanties i procediment en la correcció de 

faltes greument perjudicials per a la convivència. 

 

F.5.  Mediació escolar  
  

La mediació escolar constituirà un mètode alternatiu de resolució de conflictes en el centre. Els 

membres de la Comissió de Convivència del Centre col·laboraran en els processos de mediació 

escolar a petició de la direcció del centre. A la Comissió de Convivència si així ho creu 

convenient el director/a, poden incorporar-se altres professionals, amb veu però sense vot. 

 

La mediació escolar es basarà en els principis següents:  

 

� La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són lliures 

d'acollir-se o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol moment del procés.  

� La imparcialitat de la persona mediadora que ha d'ajudar els participants a assolir l'acord 

pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part. La persona 

mediadora no pot tenir cap relació directa amb els fets que han originat el conflicte.  
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� La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a persones 

alienes la informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos previstos a la 

normativa vigent.  

� Les  persones que prenen part en el procés de mediació han d'assistir personalment a les 

reunions de mediació, sense que es puguin valer de representants o intermediaris.  

 

La direcció del centre pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes 

de l'alumnat contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència 

del centre quan es doni alguna de les circumstàncies següents:  

 

� Agressió física a membres de la comunitat educativa.  

� Vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment 

aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin 

contra l'alumnat més vulnerable per les seves característiques personals, socials o 

educatives o s'hagi emprat greu violència o intimidació.  

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

en el centre.  

 

Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop aplicada una 

mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les persones i 

proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es puguin produir. 

 

G. ALTRES NORMATIVES   

G.1.  Normativa d’ús d’espais comuns  

Considerem espais comuns els compartits pel conjunt de membres de la Comunitat Educativa 

(sala de mestres, tutories, aula d’informàtica, biblioteca, despatxos...). És necessari que aquests 

espais es mantinguin en ordre i cadascú es responsabilitzi d’endreçar el que utilitza o el que 

agafa (retalls de cartolina, llibres, fulls, colors, jocs, revistes, gots, menjar,...).  

 

Als espais comuns que són disponibles pels alumnes (biblioteca, laboratori, aula d’informàtica, 

aula d’anglès i música, sala de mestres, tutoria) hi ha uns horaris establerts , per la utilització, 

fora dels horaris establerts, ens hem d’apuntar per utilitzar-los. 

 

Per afavorir una bona convivència cal que tots adoptem una actitud responsable quan utilitzem 

els espais comuns. Per això tindrem en compte les següents normes generals dels espais 

comuns:  

� Caldrà tenir cura del material i vetllar bon ús dels equipaments de l’aula.   

� Finalitzades les activitats que es realitzin en els espais comuns, tant si són escolars com 

extraescolars, l’espai i el mobiliari utilitzat restarà en perfectes condicions i en disposició 

d’utilització per qualsevol altre grup de l’escola.  
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� En el cas de generar-se danys a les instal·lacions, mobiliari o material específic dels 

espais comuns, caldrà comunicar-ho als responsables de l’espai corresponent o a l’equip 

directiu per tal que es determinin les mesures oportunes.  

� Els alumnes estaran en tot moment acompanyats pel mestre/a dins l'aula.  

� Cal mantenir sempre l’ordre correcte, no aixecar-se sense permís i no menjar ni beure 

dins l’aula.  

� No es pot portar joguines ni material innecessari a les aules. 
 

Els lavabos  

� Procurar anar-hi a les sortides de classe i a les hores d’esbarjo, exceptuant els 

alumnes més petits.  

� Utilitzar-los correctament i no embrutar-los, evitar tirar aigua pel terra i deixar la 

pica neta quan s’hi vagi a netejar material de pintura, manualitats...  

� No quedar-s’hi a jugar i parlar.  

El pati  

El temps d’esbarjo és considerat com a part del procés formatiu i com a tal serà tutelat i sota la  

responsabilitat dels mestres que els correspongui. L’organització d’aquesta activitat serà 

establerta en el Pla anual. Les normes són les següents:  

� No es faran jocs violents o que puguin significar un perill pels altres companys.  

� Mantenir-lo net, per la qual cosa es fomentarà l’ús de les papereres.  

� A l’hora del pati el senyal del timbre ha d’ésser atès amb promptitud per alumnes i 

professors, que es dirigiran al lloc assignat. La forma com s’accedeix a les aules està 

estipulat en aquestes NOFC.  
 

G.2.  Normativa d’ús de telèfons mòbils, jocs electrònics espais i altres 

 

L’escola recomana a totes les famílies que els alumnes no portin telèfons mòbils ni jocs 

electrònics ni d’altres  a l’escola i si en alguna situació l’alumne el porta cal que tenir en compte 

que: 

o En horari escolar no es podrà tenir, en cap cas, els aparells connectats ni a 

l’interior del recinte escolar ni durant les activitats complementàries.  

o En el cas que soni o s’observi un/a alumne/a fent qualsevol tipus d’ús d’aquests 

aparells dins d’aquest horari, el professor o encarregat de la vigilància confiscarà 

l’aparell i el lliurarà juntament amb el nom, curs del/de la alumne/a i la data a 

Direcció.  

o Els tutors legals de l’alumne/a podran passar a recollir l’aparell al despatx de 

direcció on signaran el corresponent comprovant de lliurament.  

o En cap cas el centre es farà responsable de la pèrdua de cap aparell, ni participarà 

en conflictes per aquest motiu, ja que la responsabilitat de la custòdia és sempre 

del propietari llevat el cas que es trobi dipositat a direcció.  

 

En cas de necessitat urgent, l’alumnat sempre es podrà adreçar a secretaria per posar-se en 

contacte amb la seva família.  
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G.3.  Normativa del mobiliari i material inventarible i fungible 
 

Inventari  

El mobiliari i material escolar no fungible del Centre haurà de relacionar-se de manera detallada 

a l’Inventari General del Centre, esmentant el tipus, la classe, el nombre d’unitat i l’estat de 

conservació d’aquest material.  

Quan algun element del mobiliari o del material no fungible es faci malbé, desaparegui o 

transferit a un altre lloc, es donarà de baixa a l’inventari. 

El Consell Escolar promourà la renovació de l’equip escolar i les seves instal·lacions i en 

supervisarà la seva correcta conservació.  

Formular l’inventari i mantenir-lo actualitzat és responsabilitat de la Secretària del Centre.  

 

Adquisició de material inventariable i fungible 

 

L’adquisició de material es farà d’acord amb el pressupost que anualment aprova el Consell 

Escolar.  

Quan es tracti de material d’ús general: fotocopiadora, material audiovisual, ordinadors... serà 

el Director o persona a qui es delegui l’encarregada de la seva adquisició.  

A l’inici de curs, el responsable de material i/o la secretària lliura als mestres el material fungible 

d’ús personal i  el bàsic de classe, la resta el poden trobar a la sala de material. 

Durant el curs, cal demanar el que necessitem a l’administrativa o a la secretària per tal que 

facin la comanda.  

No és convenient d’enviar els alumnes a demanar-lo.  

Quan es tracti de l’adquisició de material específic de grup, nivell, cicle o àrea, serà el mestre 

corresponent l’encarregat de comprar-lo amb els diners d’aula  o bé en funció del que necessiti 

consultar a l’equip directiu perquè doni el seu vist-i-plau. Tot seguit, i segons les característiques 

del material sol·licitat, l’equip directiu podrà adquirir-lo directament o autoritzarà al mestre 

implicat per a què realitzi la compra.  

Cada alumne disposarà del material que necessita a l’aula, bé de manera compartida amb el 

companys o bé de manera individual al seu estoig. Aquest material és d’ús intern d’escola i no 

cal que se l’emportin a casa.  

 

H. SERVEIS ESCOLARS 

 

H.1. Menjador escolar i Servei d’atenció matinal i de tarda 

 

El menjador escolar és també un espai formatiu, en el qual es treballen els hàbits, les cultures i  

les relacions personals. Tant el Director del centre com els responsables i monitors, hauran de 

vetllar per a què això es compleixi. 
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L’Empresa Teno gestiona el  servei del menjador i el servei d’atenció matinal i de tarda  i el  

Consell Escolar a través de la Comissió de Menjador, integrada per membres de l’AMPA i la 

Direcció de l’escola, aprova la gestió i el funcionament que es detalla seguidament: 

 

• Poden fer ús del servei de menjador tots els alumnes matriculats i el personal del centre, 

sempre que acceptin i respectin les normes del servei, omplint el full  d’inscripció 

pertinent amb la diligència de conformitat de l’entitat bancària. 

• El servei de menjador escolar funciona de 12h a 15h. Comprèn: el menú de l’alumne, la 

neteja de la cuina i dels estris emprats, la vigilància i cura dels alumnes i la informació 

mensual dels menús. 

• Els menús són elaborats a la cuina de l’escola i consten d’un primer i segon plat, postres, 

pa i aigua. 

• Les tasques dels monitors i la proposta de les activitats de lleure queden recollides a la 

programació de l’empresa que es revisa anualment. 

• El Consell Escolar és l’òrgan encarregat d’aprovar el preu del menú del menjador dels 

alumnes fixes i eventuals, a proposta de la Comissió de Menjador. 

• Els alumnes i el personal que faci ús del servei de manera eventual ho haurà de 

comunicar abans de les 9,30 del matí a la coordinadora del servei. 

• La normativa durant el servei de menjador és la mateixa que la general de centre. Per 

tant, els drets i deures dels alumnes, les faltes i sancions seran els mateixos que durant 

tot l’horari lectiu del centre.  Tot i això cal tenir en compte que és una servei no 

obligatori  i en cas de faltes reincidents o molt greus la Comissió de Menjador  pot 

plantejar la possibilitat de restringir l’ús d’aquests servei durant un període de temps 

determinat. Aquesta decisió serà presa per la Comissió de Convivència i comunicada al 

Consell Escolar. 

 

L’empresa de menjador, per mitjà de la coordinadora del servei, i prèvia comunicació a la 

direcció del centre, gestiona totes les incidències a nivell econòmic així com la gestió dels 

alumnes becats en coordinació amb els servei de Benestar i Família del municipi. 

 

Els alumnes sota la responsabilitat de les monitores poden fer ús del menjador,  la biblioteca, 

sala d’audiovisuals, laboratori i les aules establertes cada any en funció de les necessitats. 

 

 

H.2. Les activitats extraescolars 

 

Es consideren activitats extraescolars les que tenen com a finalitat la formació dels alumnes en 

aspectes socioeducatius i de lleure no relacionats amb l'activitat docent i que poden ser 

contemplats en el Projecte Educatiu del centre. 

Tindran caràcter voluntari  per als alumnes i es desenvoluparan fora de l'horari lectiu. 

Seran organitzades  per l'Associació de  Pares i Mares d'Alumnes (AMPA). 

 



Normes d’organització i funcionament de centre 
 

Escola Tagamanent 86 

 

L’AMPA consensua amb l'Equip Directiu la proposta d'activitats i aquest les farà constar a la 

Programació General  anual  que serà presentada al Consell Escolar per a la seva aprovació.  

Així mateix al final del curs es farà constar a la Memòria Anual la valoració i les propostes per al 

curs següent. 

 

 Les activitats extraescolars seran finançades amb les aportacions econòmiques de les famílies.  

Les quotes seran aprovades per a  Junta de l'AMPA, qui presentarà el balanç de comptes, amb 

els resultats econòmics de la seva gestió a l’Assemblea de Pares. 

 

Cada activitat programada estarà sota la responsabilitat d'un membre de la Junta de l'AMPA., 

que en farà el seguiment, es coordinarà amb els/les monitors/es i en donarà compte a la 

Direcció del Centre de qualsevol anormalitat en el seu funcionament.  

 

Al principi de cada curs escolar, un cop aprovades les activitats a realitzar, es definirà la 

normativa específica de cada una d'elles:  horaris, entrades i sortides, utilització dels espais del 

centre, utilització de materials,... 

 

La normativa durant la realització de les activitats  és la mateixa que la general de centre. Per 

tant, els drets i deures dels alumnes, les faltes i sancions seran els mateixos que durant tot 

l’horari lectiu del centre.   
 
Els pares de l’alumnat participant en les activitats seran informats de les normes del seu 

funcionament. En el cas de que un/a alumne/a no compleixi aquestes normes de manera 

reiterada, i/o  no pagui les quotes respectives es seguirà el que aquesta normativa determini.  

 

Cas que s'observin problemes de funcionament en l'activitat , no respectant la normativa, la 

direcció ho comunicarà a l’AMPA  per tal de dur a terme les actuacions oportunes per reconduir 

la situació i, si s’escau, proposarà al Consell Escolar la seva anul·lació. 

 

I. DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA 

 

Els centres públics utilitzem l’aplicatiu corresponent per a la gestió acadèmico-administrativa. El 

Secretari, per delegació del Director, és el responsable de la custòdia de la documentació 

acadèmica i administrativa de l’alumnat del centre. Tanmateix els mestres que tinguin relació 

directa amb l’alumnat també tindrà accés a aquesta informació. 

 

Arxiu general de l’alumnat: 
Cada grup classe tindrà un calaix a l’arxiu general del centre. 

Dins d’aquest arxiu, hi haurà: 

• Una carpeta general del grup amb la següent documentació: 

o Expedients acadèmics 

o llistats d’assistència 
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o la confirmació de plaça de l’últim curs 

• Una carpeta personal de cada alumne on hi haurà la següent documentació:  

o tota la documentació relativa al procés de preinscripció i matrícula (carpeta 

separadora groga). 

o Una Carpeta amb l’últim informe de cada curs signat pels pares (carpeta 

separadora blava).  

• Els alumnes de necessitats educatives especials, tindran una carpeta amb els documents 

relatius a la seva necessitat (carpeta separadora vermella). 

 

Expedient personal de l’alumne 
 
Dins la carpeta de l’expedient acadèmic hi haurà: 

•  Fitxa de dades bàsiques, Resum d’escolarització (educació infantil), Expedient acadèmic   

     (resultats de l’avaluació de cicle inicial, mitja i superior), Historial acadèmic) 

• A secretaria en una carpeta diferenciada es guardaran les actes d’avaluació (cicle inicial, 

mitjà i superior)  de tots els cursos. 

 

Arxiu històric de l’alumnat: 
 

Un cop les promocions marxen del centre queden arxivats els següents documents: 

 

- Sol·licitud de preinscripció 
- Fitxa de dades bàsiques d’Ed. Inf. 
- Resum d’escolarització de parvulari 
- Expedient acadèmic- pàg 1 
- Expedient acadèmic- pàg 2 
- Expedient acadèmic: resultats d’avaluació de 1r (alumnes LOEM) 
- Expedient acadèmic: resultats d’avaluació de 2n (C.I) 
- Expedient acadèmic: resultats d’avaluació de 3r (alumnes LOEM) 
- Expedient acadèmic: resultats d’avaluació de 4t (C.M) 
- Expedient acadèmic: resultats d’avaluació de 5è (alumnes LOEM) 
- Expedient acadèmic: resultats d’avaluació de 6è (C.S) 
- Expedient acadèmic: darrera pàgina 
- Còpia dels resultats de les CB de 6è 
- Còpia de l’Historial Acadèmic 
- Autorització d’imatge 
- Informes d’Educació Especial, dictàmens i resolucions d’escolarització 
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J. DISPOSICIONS FINALS 
 

J.1. Interpretació de les NOFC 
 

� Aquestes NOFC és d’obligat compliment per a tots els membres que constitueixen la 

Comunitat Escolar i entrarà en vigor a partir de la seva aprovació definitiva pel Consell 

Escolar del Centre. 

� La Direcció del Centre és el màxim responsable de fer complir aquestes NOFC. Els membres 

del Consell Escolar, del Claustre de Professors i de la Junta de l’Associació de Mares i Pares 

d’alumnes tenen també el deure de conèixer, complir i fer complir les NOFC. 

� Es faculta el Director per a la interpretació del present reglament. 

� Pel que fa als deures de l’alumnat i el seu règim disciplinari, es faculta igualment la comissió 

de convivència i/o permanent, d’aquest reglament, per a la interpretació aplicativa al cas 

concret. 

 

J.2.Modificacions de les NOFC 
 

� Després de la seva aprovació pel Consell Escolar, no han de considerar-se les NOFC com 

un document tancat i inamovible, sinó cal que sigui un document fàcilment modificable, 

per adaptar-lo a les noves normatives i necessitats del Centre. Serà, docs, un document  

constantment millorable en tots aquells aspectes que es considerin convenients. 

� El Consell escolar ha d’aprovar per majoria les modificacions d’aquestes normes.  

� Les modificacions poden proposar-se a través dels diferents  òrgans de govern o dels 

diferents membres de la comunitat educativa. Aquestes es faran arribar a l’equip 

directiu qui les valorarà i posarà en coneixement, si s’escau, al Consell Escolar per a la 

seva aprovació. 

� En el cas que es produeixen situacions no previstes en les NOFC i que per les seves 

característiques requereixin una intervenció urgent que no permeti convocar la Comissió 

Permanent serà el Director/a qui prendrà la decisió que estimi més oportuna i 

posteriorment ho comunicarà als òrgans que siguin necessaris. 

 

J.3.  Publicitat del NOFC  
 

�  Aquest reglament es difondrà a tots els membres de la Comunitat Educativa. Estarà 

disponible a la web del centre per a tots els membres de la comunitat educativa.  

� Igualment, s’informarà de les NOFC a cada nou membre del personal i a cada nova 

família que s’incorpori aquesta Comunitat Educativa.  

� S’explicaran els punts més rellevants d’aquest reglament a l’alumnat, en el decurs de la 

normalitat acadèmica, segons les respectives edats.  

� Totes les modificacions que s’introdueixin tindran el mateix procés de difusió que s’ha 

descrit anteriorment.  

�  El Consell Escolar vetllarà per tal que sempre es disposi d’un exemplar del reglament a 

l’abast de qualsevol membre de la Comunitat Educativa.  
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DILIGÈNCIA per fer constar que el present reglament ha estat aprovat pel Consell Escolar el dia 

14 d’octubre  de 2015 tal com consta en el Llibre d’Actes d’aquest òrgan col·legiat.  

 

 

Vist i plau  

 

 

El Director          La Secretària 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada en vigor:  
 
Aquestes Normes d’organització i funcionament entraran en vigor a partir de la  data de 
l’aprovació d’aquest document en Consell Escolar. 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’apartat F: Règim disciplinari ha estat revisat i aprovat pel 

Consell Escolar el dia 26 de juny de 2019 tal com consta en el Llibre d’Actes d’aquest òrgan 

col·legiat.  

 
 
 
 
 
 

 

 


