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    TÍTOL I.  INTRODUCCIÓ I PRINCIPIS BÀSICS.  

La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) estableix que un dels principis organitzatius pel 

qual s’ha de regir el sistema educatiu ha de ser el de l’autonomia de cada centre. Amb 

la dotació d’autonomia als centres educatius la Llei vol flexibilitzar el sistema i millorar 

l’educació, acceptar la diversitat de centres i rebutjar la uniformitat com a valor del 

sistema educatiu. 

L’exercici de l’autonomia de cadascun d’aquests centres educatius es desenvolupa en 

torn del seu projecte educatiu i s’articula, entre altres instruments, a través de les 

concrecions curriculars del projecte educatiu i de les normes d’organització i 

funcionament del centre. Aquestes normes, que d’acord amb la Llei d’educació, són 

presents en els diversos àmbits d’actuació de cada centre, i que aquest ha d’elaborar i 

aprovar, tenen un marc i uns continguts mínims que, d’acord amb la Llei, el Decret 

102/2010, d’autonomia dels centres educatius estableix i sistematitza. 

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOF) han d’aplegar 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 que permet assolir els objectius proposats 

en el projecte educatiu del centre i en la seva programació anual. 

El conjunt de normes d’organització i funcionament del centre han de ser coherents 

amb els principis, valors, objectius i criteris educatius que el centre determini en el seu 

projecte educatiu. 

Correspon al consell escolar, a proposta de la direcció del centre públic o de la 

titularitat del centre privat concertat, aprovar les normes d’organització i 

funcionament i les seves modificacions. En ambdós casos, es poden aprovar 

globalment o per parts. 

Cal entendre les NOFC com una eina que ha de servir per regular la vida interna del 

centre, establir i concretar les relacions entre els diferents sectors que formen la 

nostra comunitat educativa. Ens ha de ser útil per garantir la convivència, tot i 

considerant els seus drets i deures, de tots els membres integrants de la nostra escola i 

el bon funcionament de la mateixa. 

Les NOFC estructuren  normes tècniques, funcionals, pedagògiques i administratives 

per a portar a terme el procés educatiu i disposa de mecanismes adequats per la seva 

difusió, el seu coneixement, avaluació i modificació per adaptar-lo a les noves 

necessitats del Centre, i així poder millorar aquells aspectes que es considerin 

convenients. Per tant, tindrà sempre en aquest sentit, un caràcter de permanent 

actualització i millora segons els mecanismes establerts en aquestes NOFC. 
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Capítol I.     Principis Bàsics 

a. Aquest centre docent es caracteritza per ser una escola pública, democràtica, 

pluralista, catalana i aconfessional. 

b. L’objectiu és el desenvolupament actiu de totes les possibilitats dels alumnes. Es 

donarà importància a l’adquisició de continguts i també a la relació educativa per tal 

de formar alumnes amb personalitat i sentit crític. 

c.  L’escola és coeducativa, per tant no discrimina entre nois i noies. També és plural 

per la qual cosa no s’exclourà ningú per raons de procedència, ideologia, religió, nivell 

econòmic, d’actituds i aptituds personals... 

d. L’escola és democràtica tant pel que fa a la gestió i organització interior com a 

qualsevol altra decisió que afecti al centre. S’estimularan els valors d’una societat 

democràtica: solidaritat, respecte als altres, diàleg, responsabilitat, participació... 

e. L’escola és catalana tant pel que fa a la llengua utilitzada per a donar les classes com 

als continguts. 

f. L’escola no adopta una opció religiosa concreta. Amb tot, no s’eludirà la informació 

referida a aspectes culturals que tot fet religiós comporta. 

Capítol II.     Normativa reguladora 

Base legal per la qual s’estableixen aquestes NOFC: 

· Llei  Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’ Educació – LOE. 

· Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació – LEC. 

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

· 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 155/2010 de 2 de novembre. Direcció de Centres. 

. Resolucions de 15 de juny de 2010,per la qual s’aprova el document per a 

l’organització i el funcionament dels diferents centre educatius públics i privats. 

. Les diferents instruccions d’inici de curs que el Departament d’Ensenyament 

estableix. 
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Capítol III.     Àmbits d’aplicació 

L’aplicació de les presents NOFC afecta a tots els integrants de la comunitat educativa 

de l’Escola Mare de Déu de la Roca: alumnat fins a la seva baixa, professorat en 

qualsevol de les seves modalitats, pares/mares o tutors d’alumnes, personal no docent 

( conserge, personal de neteja, cuineres i monitores de menjador, personal 

administratiu, TEI, vetlladors, EAP...) i totes aquelles persones o entitats que per 

qualsevol motiu i temporalment entrin dins la comunitat escolar.                                       

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. 

 

Capítol IV.     Fons documental utilitzat 

La proposta de les NOFC que es presenta a la comunitat educativa de l’Escola Mare de 

Déu de la Roca s’ha realitzat d’acord amb els criteris ja citats anteriorment i prenent 

com a base els documents i bibliografia que citem tot seguit: 

- Normativa legal  vigent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya. 

- Documents del centre ( RRI, PEC,..) 

- Document sobre les NOFC de la Inspecció de Lleida ( gener 2011) 

- Esborrany de les NOFC ( document de treball inicial per a ser debatut pel Claustre 

i AMPA i per a la seva posterior  aprovació pel Consell Escolar). 
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Capítol V.     Dades identificatives 

 

Nom i localització: Escola Mare de Déu de la Roca 

     Av. Dr. Sagarra s/n 

     43300 - Mont-roig del Camp 

     Telèfon i fax :   977837283 

     Correu electrònic:   e3001668@xtec.cat 

     Blog de l’escola: http://ceipmdr.blogspot.com 

 

Titularitat:   Generalitat de Catalunya 

                       Departament d’Ensenyament 

       SS.TT. d’Ensenyament de Tarragona 

 

Ensenyaments  que ofereix : Educació Infantil ( 6 grups) 

                                                     Educació Primària ( 12 grups) 

 

Serveis que ofereix: servei de menjador ( AMPA) 

servei de transport escolar (Ajuntament i Consell 

Comarcal) 

    servei d’acollida matinal i al migdia (AMPA) 

    activitats extraescolars ( AMPA) 
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    TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PEC    

 

Capítol 1.      Per orientar l’organització pedagògica. 

Els criteris que regiran el centre en l’organització pedagògica dels ensenyaments ha de 

contribuir al compliment dels principis del Sistema Educatiu i han de fer possible: 

- La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en aplicació del 

principi d’inclusió. 

- El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena 

integració social i laboral i la incorporació als estudis superiors com a resultat 

de l’acció educativa. 

- La incentivació de l’esforç individual i grupal, especialment en el treball quotidià 

al centre educatiu. 

- L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual, 

per mitjà de l’aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si s’escau, de 

compensació i per mitjà de l’aplicació de pràctiques d’estímul per l’assoliment 

de l’excel·lència. 

- La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat. 

- L’establiment de regles basades en els principis democràtics, que afavoreixen 

els hàbits de convivència i el respecte a l’autoritat del professorat. 

- La implicació de les famílies en el procés educatiu. 

Els criteris pedagògics del PEC regiran i orientaran l’exercici professional de tot el 

personal que, permanentment o ocasionalment, hi treballa.  També establiran els 

criteris per l’ organització dels alumnes en grup classe, la coordinació dels diferents 

docents que intervenen en un mateix grup classe, l’acció tutorial i la comunicació amb 

les famílies. 

Capítol 2.      Per orientar el rendiment de comptes al CE de la gestió del PEC. 

Hi ha una sèrie d’indicadors( basats en els indicadors de progrés del PEC) que donen 

informacions de context, recursos, processos i resultats de l’escola, els quals han 

d’ajudar a treure conclusions, plantejar actuacions de millora i fer ajustaments 

necessaris. Aportaran la informació per controlar el procés de creixement de l’escola 

en el marc de les línies d’actuació i estratègies que s’especifiquen en el Projecte de 

Direcció vigent i en base al PEC. 
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Aquests indicadors aniran lligats a uns mecanismes de rendició de comptes als òrgans 

de control i participació del centre. Així l’equip directiu haurà de retre comptes,cada 

curs, tant de la seva gestió com dels resultats obtinguts, tal com fa referència l’article 

92 de la LEC. 

Mecanismes  per al Consell Escolar i Claustre de Professors:  sessions d’avaluació, 

avaluació formativa, documents d’avaluació, proves de diferents cicles de lectura, 

escriptura, càlcul.. i proves externes, Memòria Anual  ( avaluació PGA), reunions per 

aprovar aspectes organitzatius i de gestió de centre. 

Mecanismes per l’Administració Educativa i l’Inspecció d’Ensenyament:  avaluació de 

l’exercici de la direcció, Dades anuals, Indicadors de centre, Supervisió de centre, prova 

d’avaluació diagnòstica de 5è, prova d’avaluació de 6è,resultats acadèmics dels 

alumnes del centre, memòria de final de mandat. 

D’aquesta manera, l’equip directiu exercirà la seva gestió sota el control de la 

comunitat educativa i de l’administració, per mitjà del Consell Escolar, Claustre, 

Inspecció i l’Administració educativa. 

Es retrà comptes i les explicacions necessàries als òrgans citats anteriorment dins d’un 

procés de comunicació fluid i que condueixi a la millora educativa i emmarcat en un 

caràcter democràtic, participatiu i orientador. 

Capítol 3.      Per  orientar l’aplicació dels acords de coresponsabilitat. 

Tal com estableix l’article 12 del Decret d’Autonomia de Centres, l’Administració 

educativa i l’escola poden establir acords de coresponsabilitat seguint els principis que 

orienten el sistema educatiu. L’acord de coresponsabilitat ha d’incloure: el pla 

d’actuació, les singularitats del centre i els seu entorn i els recursos addicionals 

associats, si s’escau. 

En els acords de coresponsabilitat l’Administració educativa es compromet a facilitar 

els recursos addicionals o mitjans necessaris per l’aplicació del Pla. El centre es 

compromet a aplicar el Pla d’actuacions i a retre comptes a la comunitat escolar i a 

l’Administració de l’assoliment dels objectius, en els termes establerts a l’acord. 

Correspon al Consell Escolar aprovar l’acord de coresponsabilitat i participar en 

l’avaluació de l’aplicació en els termes que s’estableixin. 

La renovació de l’acord de coresponsabilitat, tal com estableix l’Administració 

Educativa, restarà subjecta al resultat de l’avaluació. 
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Capítol 4.      Aprovació, revisió i actualització del PEC.     

Tal com estableix l’article 97 de la LEC, la formulació del PEC de l’escola correspon al 

Claustre de professors, a iniciativa del director/a i amb la participació dels 

professionals d’atenció educativa i la seva aprovació al Consell Escolar. 

El PEC serà revisat, modificat o ampliat sempre que la comunitat educativa que 

representa consideri necessari aquest aspecte. Qualsevol modificació o esmena 

posterior es consignarà i redactarà en el seu apartat corresponent del document 

prèvia aprovació del Consell Escolar de Centre. 

Quan hi hagi una modificació del PEC s’incorporarà el document íntegre a la Memòria 

Anual del curs escolar que es tracti. 

 

TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE   

        COORDINACIÓ DEL CENTRE    

 

Capítol 1. Òrgans unipersonals de direcció. 

L’article 20 del Decret 120/2010 d’Autonomia de Centres es refereix als criteris 

específics organitzatius i estableix que correspon al director establir els elements 

organitzatius del centre determinats al PEC i concretats al Projecte de Direcció i, 

d’acord amb les competències dels òrgans de govern i participació, adoptar i impulsar 

mesures per millorar-ne l’estructura organitzativa, en el marc de les disposicions 

aplicables. 

En l’organització del centre s’han d’aplicar els principis d’eficàcia, d’eficiència, 

funcionament integrat, gestió descentralitzada, flexibilitat, participació de la comunitat 

educativa i compromís de les famílies en el procés educatiu. 

L’estructura organitzativa pròpia ha de determinar les competències i la composició 

dels òrgans de govern i coordinació. 

 

Secció 1. Equip Directiu  

És l’òrgan executiu de govern integrat pel director, cap d’estudis i secretària. El 

director coordinarà l’equip directiu per tal que es reuneixin un cop per setmana i 

sempre que sigui necessari, per treballar coordinadament en l’exercici de les seves 
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funcions i planificar cada curs les activitats pedagògiques: PEC, PGA i Memòria Anual. 

També en seran els responsables de la gestió del projecte de direcció vigent. 

Referent normatiu: Articles 139,142,143,144,145,147 de la LEC, Decret 155/2010 de 

Direcció de centres i els articles 30,31,32,33,34,35,36 i 37 del Decret 102/2010 

d’Autonomia de Centres. 

 

Secció 2.  Director/a. 

El director/a del centre té les funcions i competències de representació de l’escola, de 

direcció i de lideratge pedagògic, de relació  amb al comunitat educativa, 

d’organització i funcionament i de gestió del centre i cap de personal, tal i com 

determina el Decret  155/2010 de 2 de novembre de direcció de centres educatius 

públics. Té la consideració d’autoritat pública. 

 

Són funcions del Director: 

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

i fer arribar a aquesta Administració els plantejaments, les aspiracions i les necessitats 

de la comunitat educativa. 

b) Formular, quan escaigui, la  proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i 

adaptacions corresponents, posar el projecte educatiu a disposició de l'Administració 

educativa i impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte 

educatiu i, eventualment, la dels acords de coresponsabilitat. 

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

plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió. 

d) Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament del 

centre i dirigir-ne l'aplicació, establir els elements organitzatius del centre determinats 

pel projecte educatiu i impulsar i adoptar mesures per millorar l'estructura 

organitzativa del centre. 

e) Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i  les assignacions pressupostàries, la 

relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives, així com la definició 

de requisits o perfils propis d'alguns llocs de treball. 

f) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre, dirigir l'aplicació de la 

programació general anual i vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció 

del currículum coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 
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g)  Gestionar el centre, d'acord amb l'article 99.1 de la Llei d'educació. Això comporta, 

amb les limitacions aplicables a cada cas: 

g1. La gestió del professorat, del personal d’atenció educativa i del personal 

d’administració i serveis. 

g2. L’adquisició i contractació de béns i serveis. 

g3. L’adquisició i l’ús dels recursos econòmics del centre. 

g4. L’obtenció i l’acceptació, si escau, de recursos econòmics i materials addicionals. 

h) Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució de conflictes i  

imposar les mesures disciplinàries que corresponguin als alumnes, en el compliment 

de la normativa vigent, sense perjudici de les competències atribuïdes al Consell 

Escolar. 

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

facilitin la relació amb l’entorn. 

j) Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions externes i 

en l’avaluació del professorat. 

k) Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del Consell Escolar i Claustre de 

professors del Centre i executar els acords adoptats en l’àmbit de les seves 

competències. 

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

de l’Equip Directiu, amb la informació prèvia al Claustre de professors i al Consell 

Escolar del Centre. 

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

La selecció de director/a es portarà a terme pel procediment de concurs, en què 

participen la comunitat escolar i l’Administració Educativa. Es seguirà la normativa 

vigent ( LEC, Decret 102/2010 i Decret 155/2010) al respecte així com la de les 

diferents convocatòries de selecció. 

Secció 3. Cap d’Estudis. 

Les seves competències seran les referents als àmbits curriculars, d’organització, 

coordinació i seguiment dels d’ensenyaments impartits, de l’atenció a l’alumnat i de 

les activitats del centre, activitats educatives i complementàries. Així doncs aquestes 

competències es basaran en: coordinar la CAD i comissió d’absentisme, organitzar el 

Pla de Formació de Centre, promoure la formació del professorat, gestionar les 

sessions d’avaluació, impulsar l’actualització anual de les programacions d’aula, 
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programacions didàctiques i temporitzacions, presidir les comissions pedagògiques, 

gestionar les activitats complementàries del centre, les sortides i colònies de l’alumnat, 

així com les valoracions per part del professorat de totes les activitats educatives del 

centre, promoure la normativa d’aula, projectes de centre i línia d’escola, recollir i 

traspassar a l’equip directiu les propostes dels diferents cicles entre d’altres que el 

director li pugui encomanar tenint en compte l’article 147 de la LEC. 

És nomenat/da pel Director del centre per un període no superior al del mandat de la 

direcció, entre el professorat destinat al centre, com a mínim, per un curs sencer. 

Les seves funcions són: 

a)  Representar el Director del Centre en cas d’absència d’aquest. 

b)  Elaboració dels horaris als grups, professorat i aules i espais específics del centre. 

c)  Planificar les reunions de cicles i entre cicles. 

d)  Planificar les diferents sessions d’avaluació (trimestre, final de cicle...), coordinar-les 

i presidir-les. 

e)  Seguiment, juntament amb el/la secretari/a, dels processos avaluatius (actes, 

butlletins ...). 

f)  Planificació de les substitucions de curta durada. 

g)  Coordinació de les activitats extraescolars, festives, sortides i viatges. 

h)  Exercir les funcions que li delegui la direcció d’entre les previstes a l’article 147.4 de 

la Llei d’Educació i que s’especifiquen en els apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 142 

de la mateixa llei. 

i)  Elaboració, juntament amb la  direcció i Claustre, de la Programació General del 

Centre i de la Memòria de fi de curs. 

j)  Seguiment  dels ensenyaments impartits i altres activitats del centre. 

k)  Seguiment de l’atenció a la diversitat. Coordinar la CAD. 

l)  Vetllar per la coherència i l’adequació en la selecció de llibres de text, del material 

didàctic  i complementari utilitzat en els diferents cicles educatius del centre. 

m) Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació del 

professorat que es desenvolupin en el Centre, quan s’escaigui. 
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n) Aquelles altres funcions que el director/a li pugui encomanar tenint en compte 

l’article 147 de la LEC o les atribuïdes per disposicions del Departament 

d’Ensenyament. 

Secció 4. Secretari/ària. 

Les seves competències seran les referents als àmbits de la gestió econòmica, 

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

instal·lacions, així com exercir la secretaria del Claustre i del Consell Escolar. 

Aquestes competències es basaran en: gestionar la comptabilitat del centre, 

pressupostos, liquidació, llibres de comptables.., vetllar pels ajuts i beques a les 

famílies i centre, exercir la gestió de la documentació del centre tant acadèmica com 

administrativa, certificacions, actes... gestionar els diferents inventaris i manteniment 

de l’escola, realitzar les comandes de material, organitzar la preinscripció i matrícula 

de l’alumnat al centre, la matrícula viva i altres que el director li pugui encomanar 

tenint en compte l’article 147 de la LEC. 

És nomenat/da pel Director del centre per un període no superior al del mandat de la 

direcció, entre el professorat destinat al centre, com a mínim, per un curs sencer. 

Les seves funcions són: 

a)  Representació del/de la Directora/a en cas d’absència dels altres membres de 

l’Equip Directiu. 

b) Tenir cura de les tasques administratives del Centre, atenent la seva Programació 

General i el calendari escolar. 

c) Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se’n deriva i 

elaborar i custodiar la documentació preceptiva, juntament amb el Director/a. 

Elaborar el Pressupost i la seva Liquidació. 

d)  Seguiment del treball del personal d’administració i serveis. 

e)  Realització del procés de preinscripció i matriculació. Vetllar per l’adequat 

compliment de la gestió administrativa d’aquest procés. 

f)  Elaboració amb col·laboració amb el Director/a de l’informe anual (carpeta verda) 

amb les dades generals del centre que s’ha d’enviar al Departament d’Educació durant 

el primer trimestre. 

g)  Elaboració de les actes de des sessions de Claustre, Consell Escolar i comissions del 

Consell. Exercir la secretaria dels mateixos. 
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h)  Manteniment dels arxius del Centre. Assegurar la unitat dels registres i expedients 

acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 

i)  Recepció i distribució de la correspondència postal i electrònica. 

j)  Supervisió formal del documentació acadèmica de l’alumnat. 

k)  Elaboració de les certificacions acadèmiques i documents oficials. 

l) Confeccionar i mantenir l’inventari general del Centre. 

m) Vetllar pel manteniment i la conservació general del Centre, de les seves 

instal·lacions, mobiliari i equipaments d’acord amb les indicacions del Director i les 

disposicions vigents. 

n)   Exercir les funcions que li delegui la direcció d’entre les previstes a l’article 147.4 

de la Llei d’Educació i que s’especifiquen en els apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 

142 de la mateixa llei o  les atribuïdes per disposicions del Departament 

d’Ensenyament. 

Secció 5. Substitució temporal de persones membres de l’equip directiu. 

Tal com preveu l’article 36 del Decret 102/2010 d’Autonomia de Centres a partir de      

l’inici del tercer mes de baixa o d’absència temporal de la persona titular d’un òrgan 

unipersonal de direcció del centre, el funcionari o funcionària docent designat o 

designada per exercir transitòriament les funcions de l’òrgan té, per la durada del 

nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona titular. 

D’altra banda correspon al Departament d’Ensenyament establir les condicions 

excepcionals que han de permetre l’exercici d’aquests òrgans unipersonals per part 

d’una mateixa persona. Llevat del cas excepcional en què correspongui acumular en 

una sola persona tots els òrgans unipersonals de direcció, una mateixa persona no ha 

d’exercir simultàniament la direcció i la secretaria tal com preveu l’article 30 del decret 

102/2010. 

 

Secció 6. Òrgans unipersonals de direcció addicionals. 

El Decret 102/2010 d’Autonomia de Centres ( articles 34, 43 i 44)  fixa la possibilitat de 

disposar d’òrgans unipersonals de direcció. Les presents NOFC deixen oberta aquesta 

situació sempre en el marc dels articles citats anteriorment.  Aquests òrgans han de 

tenir encarregades, per la direcció, funcions de govern o de gestió d’acord amb el que 

prevegi el Projecte de Direcció i s’incorporin a aquestes NOFC. El seu nombre i 

substitucions es regiran pels articles 43 i 44  del decret 102/2010. 
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Secció 7. Consell de direcció 

L’article 37 del decret 102/2010 d’Autonomia de Centres preveu l’establiment d’un 

Consell de Direcció per tal d’aplicar el Projecte de Direcció, i per aprofundir en la 

pràctica del lideratge distribuït. El director/a del centre pot constituir un Consell de 

Direcció. Les funcions i el règim de funcionament i de reunions s’han d’ establir en les 

NOFC. També correspondrà al director/a nomenar i cessar, entre les persones 

membres del claustre de professorat que tenen assignades o delegades tasques de 

direcció o de coordinació, les persones del Consell de Direcció. Les persones membres 

de l’Equip Directiu han de formar part del Consell de Direcció, que presideix el 

director/a. 

 

Capítol 2. Òrgans col·legiats de participació 

Secció 1. Consell Escolar.     

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

escolar en el govern del centre ( art. 126 i 127 LOE 2/2006, articles 148 i 152 de la LEC i 

articles 45 i 46 del Decret d’Autonomia de Centres). 

1.1 Composició i competències 

 Els components del Consell Escolar són: 

 a) El/la Director/a, que n’és el president/a. 

 b) El/la Cap d’Estudis. 

 c) Un regidor/a o representant de l’Ajuntament. 

d) Un nombre de professors ( 6 ), elegits pel claustre, que no pot ser inferior a  

     un terç del total dels components del Consell. 

 e) Un nombre de pares/mares ( 6 ), elegits respectivament per ells i entre ells,  

     que no pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell. 

 f) Un representant del personal d’administració i serveis del Centre. 

 g) El/la Secretari/a del Centre, que actuarà com a secretari/a del Consell, amb  

     veu i sense vot. 
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Un dels representants dels pares i mares en el Consell és designat per l’AMPA més 

representativa del centre, d’acord amb el procediment que estableixin les 

administracions educatives. 

                                                                                                                                                          

El Consell Escolar del centre tindrà les competències següents: 

a)  Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de  

les tres cinquenes parts dels membres. 

b)  Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne els resultats. 

c)  Aprovar les propostes d’acords de coresponsabiltat, 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/a. 

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

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

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 (avaluacions internes i externes). 

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

m)  Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar 

l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3 de 

la LOE. 

n)  Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les 

administracions locals, amb els altres centres, entitats i organismes. 
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o)  Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració 

competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, i 

sobre els altres aspectes relacionats amb aquesta qualitat.  

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

 

 

 

1.2  Funcionament 

a)  El Consell Escolar del centre es reunirà preceptivament una vegada al trimestre i 

sempre que el convoqui el seu president/a o ho sol·liciti el seu president o almenys un 

terç dels seus membres. A més, preceptivament, es farà una reunió a l’inici i al final de 

curs. 

b) La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel 

Director/a als membres del Consell Escolar amb una antelació mínima de 48 hores, 

llevat del cas d’urgència apreciada pel president, la qual es farà constar a la 

convocatòria. Juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de 

debat, i en el seu cas d’aprovació. 

c)  Els òrgans col·legiats són convocats i presidits pel Director del centre, i en cas 

d’absència d’aquest, pel Cap d’estudis. 

d)  Correspon al Director del centre establir l’ordre del dia, tenint en compte les 

peticions de la resta de membres de l’òrgan col·legiat, formulades amb la suficient 

antelació. El Director és qui determina la confecció definitiva. 

e)   El quòrum necessari perquè tingui validesa una reunió serà el de la majoria 

absoluta dels seus components i també caldrà la presència del President i el Secretari, 

és a dir, la meitat més un del nombre de persones que formen l’òrgan col·legiat; i si no 

hi hagués quòrum, l’òrgan es constituirà en segona convocatòria una hora després de 

l’assenyalada per la primera. 

f)  Qui presideixi la reunió del Consell Escolar conjuntament amb la resta dels 

membres, procurarà: 

- Facilitar el diàleg. 

- La recerca del consens. 

- El compliment de la normativa vigent. 
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- La regularitat de les deliberacions. 

- Moderar el debat. 

g)  Es procurarà que les decisions en el sí del Consell Escolar es prenguin per consens. 

Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió 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 el President. 

h)  Solament es tractaran els temes o assumptes que determini l’ordre del dia que s’ha 

establert, llevat que hi hagi presents tots els components de l’òrgan i sigui declarada la 

urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria. 

i)  Les actes de les sessions són un document intern que ha de poder ser consultat per 

tots els membres, per bé que no és preceptiu facilitar-ne còpies. Amb tot, tant els 

membres del Consell Escolar com altres membres de la comunitat educativa a través 

dels seus representants podran sol·licitar certificació, que estendrà el Secretari amb el 

vist-i-plau del Director, d’acords concrets que constin a l’acta. 

j)  De cada reunió, el 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. 

k)  Els components  d’un 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. 

l)  Quan s’hagin de formular propostes a altres òrgans de l’Administració, els 

components podran formular els vots particulars que creguin necessaris i fer-los 

constar a l’Acta de la sessió. 

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

del centre. 

n)  Si es produeix una vacant, tant en el sector pares com en el sector mestres, aquesta 

serà ocupada pel següent candidat o membre més votat en les darreres eleccions. El 

nou membre serà nomenat per al temps que li restava del mandat del qui ha causat la 

vacant en els diferents sectors. També s’aplicaria el mateix procediment en el 

representant del sector de personal de serveis. Si es dona el cas que no hi ha més 

candidats o membres per cobrir la vacant aquesta es cobriria amb una persona elegida 

pel claustre, en el cas del professorat, i en el cas del sector pares i mares es cobriria 

amb una persona designada per l’AMPA fins a la propera renovació del Consell Escolar. 

En el cas del representant de l’Ajuntament seria aquest organisme l’encarregat de 

nomenar el nou representant. 
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1.3 Procediment d’elecció dels membres del Consell Escolar de centre 

Les eleccions per a la constitució inicial o renovació parcial dels membres del consell 

escolar són convocades pel/la director/a del centre amb quinze dies d’antelació, 

preferentment amb dies diferents per cadascú dels sectors de la comunitat educativa, 

dins les dates previstes que, a aquest respecte, fixi amb caràcter general el 

Departament d’Educació. Dins els quinze dies esmentats, els/les candidats/tes poden 

donar a conèixer les seves propostes utilitzant mitjans que no interfereixin la marxa 

ordinària del centre. 

En relació amb els/les candidats/tes dels diferents sectors: 

a. Són candidats/tes els/les professors/es del centre i els pares i les mares o tutors/les 

dels/les alumnes que presentin la seva candidatura al/la president/a de la mesa 

electoral corresponent, amb cinc dies d’antelació al dia de l’elecció. 

b. Aquells qui en un mateix centre, formen part de més d’un sector de la comunitat 

escolar només poden presentar-se com a candidats/tes per a un dels sectors. 

c. Si el nombre de candidats/tes a membres del consell escolar d’un determinat sector 

és inferior al nombre de llocs a cobrir, tots els membres del sector passen a ser 

elegibles. Si el membre elegit en aquestes circumstàncies és un/a professor/a, ha 

d’assumir el nomenament. Si és un pare/mare d’alumne/a i no vol assumir-ho, es farà 

una segona votació, i si el nou elegit tampoc vol assumir-ho, el lloc quedarà vacant fins 

a la següent convocatòria. 

d. Poden ser candidats/es els pares i les mares o els tutors/es d’alumnes del centre 

que exerceixen la pàtria potestat o la tutela d’aquest/a i que figuri en el corresponent 

cens electoral. 

Les candidatures poden presentar-se acompanyades de l’aval d’una associació de 

pares i mares d’alumnes o d’una relació de pares/mares que avalin el candidat/a. 

e. Les associacions de pares i mares d’alumnes o el grup de pares/mares que avalin un 

candidat/a poden designar-ne un, entre ells, que actuï a la mesa electoral com a 

supervisor. 

1.4 En relació amb les meses electorals 

a) Per a cada sector de la comunitat escolar es constitueix una mesa electoral presidida 

pel/la director/a, encarregada d'aprovar el cens electoral, publicar amb tres dies 

d'antelació a la votació la relació de candidats, organitzar la votació, fer l'escrutini i fer 
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constar en acta pública els resultats de la votació, així com resoldre els dubtes i les 

reclamacions que puguin presentar-se. 

b) En tot cas, el cens electoral serà publicat al tauler d'anuncis del centre, amb set dies 

d'antelació a la data de la votació. 

En relació amb la constitució de la mesa electoral del claustre de professors: 

a) Per a l'elecció dels representants del claustre, la mesa electoral estarà formada 

pel/la director/a, pel/la professor/a amb més antiguitat en el centre i pel/la 

professor/a amb menys antiguitat, que actua de secretari/a. Quan coincideixin mestres 

de la mateixa antiguitat, en forma part el de major o menor edat, respectivament. 

b) L'elecció s'efectua en una sessió extraordinària del claustre convocada pel/a 

director/a amb aquest únic punt a l'ordre del dia. 

c) Cada professor/a pot votar, com a representants d'aquest sector, un nombre màxim 

igual al que per a aquest col·lectiu s'estableix a l'article 34.1 d'aquest reglament. 

En relació amb la constitució de la mesa electoral dels representants dels pares i 

mares: 

a) Per a l'elecció dels representants dels pares/mares, la mesa electoral estarà formada 

pel/la director/a, i per dos pares o mares designats per sorteig entre tots els pares, 

mares o tutors del cens. 

b) L'elecció s'efectua prèvia convocatòria del/la director/a que haurà de tenir en 

compte les característiques del centre i la possibilitat horària dels/les electors/es per 

tal d’afavorir i garantir l’exercici del dret de vot dels pares i mares. 

c) Cada pare o mare pot votar, com a representants d'aquest sector, un nombre màxim 

igual al que per a aquest col·lectiu s'estableix a l'article 34.1. d'aquestes Normes 

d’Organització i Funcionament . 

Les votacions són personals, directes i secretes. No s'hi admet la delegació de vot, ni el 

vot per correu. En el cas dels/les pares/mares d'alumnes pot votar el pare i la mare o 

tutor legal respectiu, llevat que la pàtria potestat de l'alumne/a estigui conferida en 

exclusiva al pare o a la mare, i en aquest cas només aquest tindrà dret a vot. 

La condició de membre electe del consell escolar del centre s'adquireix per quatre 

anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres del sector del professorat i la 

meitat dels membres del sector dels pares, sens perjudici que es cobreixin 

immediatament les vacants que es produeixin. En aquest darrer supòsit, la condició de 

membre electe s'estendrà fins a la data de finalització prevista pel mandat del membre 

substituït. 
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En el sector mestres, si no existeixen les candidatures suficients, tots els membres del 

claustre passen a ser elegibles. 

Una vegada finalitzats aquests processos electorals es constitueix el consell escolar del 

centre en el termini de quinze dies a partir de l'última elecció . El/la secretari/a del 

consell aixecarà acta de la constitució i l'enviarà l'endemà a la delegació territorial del 

Departament d'Ensenyament, degudament visada pel director. 

 

1.5   Comissions del Consell Escolar 

Al si del Consell Escolar es constituiran les següents comissions: Comissió Permanent, 

Comissió Econòmica i Comissió de Convivència. 

- Aquestes comissions tenen les competències que estan recollides en aquestes 

NOFC i les que expressament li delega el Consell Escolar, excepte aquelles que 

per normativa no són delegables. 

- Qui convoca les comissions és el President del Consell Escolar. 

- Tots els membres de les Comissions citades han de ser del Consell Escolar i són 

escollits per aquest òrgan. Quan hi hagi eleccions en la composició del Consell 

Escolar es renovaran tots els membres de les comissions. 

1.5.1  Comissió Permanent 

La Comissió Permanent està integrada pel: Director/a, Cap d’Estudis, un/a mestre/a, 

un/a pare/mare i el/la Secretari/ària amb veu però sense vot. 

Les seves competències són: estudiar, informar i elevar propostes al Consell Escolar 

del centre sobre els aspectes del seu àmbit que se’ls sol·liciti o consideri convenient 

aportar. 

Realitzarà les funcions de seguiment, modificacions i avaluació de les NOFC. 

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

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

Consell Escolar. En aquest segon cas els acords presos seran provisionals fins que la 

propera reunió del Consell Escolar es ratifiqui o no. 

1.5.2   Comissió Econòmica 

La Comissió Econòmica està integrada pel: Director/a, el Secretari/ària, un/a mestre/a, 

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



 

NOFC                                                                                                                                                                     

 

27 
 

Les competències de la Comissió Econòmica són: estudiar, informar i elevar propostes 

al Consell Escolar sobre els aspectes econòmics del Centre. Altres competències que 

expressament li encomani el Consell Escolar. També preparar la documentació per a 

l’aprovació i liquidació dels pressupostos del centre, que únicament pot aprovar el 

Consell Escolar. 

1.5.3   Comissió de Convivència 

La Comissió de Convivència està integrada pel: Director/a, dos mestres, dos 

pares/mares i el/la Secretari/ària. 

Les competències de la Comissió de Convivència són: garantir una aplicació correcta 

de la legislació vigent en temes de drets i deures d’alumnes. Imposar les mesures 

correctores previstes a les conductes contràries a les normes de convivència del centre 

que preveuen aquestes NOFC. Vetllar pel compliment efectiu de les mesures 

correctores. Assessorar al Director/a en determinats casos sobre l’aplicació de mesures 

correctores i sancions. 

Les actes de la reunió de la Comissió de Convivència seran fetes pel membre més jove 

de la Comissió. 

 

1.5.4   Comissió del Menjador Escolar 

Formada per 2 pares de la Junta de l’AMPA, el director, un mestre,un  representant de 

l’empresa que gestiona el menjador, un monitor/a, un membre de la cuina. Presidirà el 

director del centre. 

             

Funcions: 

- Elaborar i supervisar la normativa que regeix el servei de menjador. 

- Assegurar el compliment de les normes generals i aportar solucions als problemes 

que puguin sorgir (alimentació, higiene, vivència, hàbits....) 

- Decidir el nombre de torns per menjar, en funció de l´espai, quantitat d´alumnes i 

edats. 

- Fer el seguiment periòdic del servei de menjador escolar i dels diferents temes 

relacionats amb aquest. 

- Definir les faltes i criteris d´actuació del coordinador del menjador i dels monitors 

quan el comportament dels alumnes no sigui el correcte.  
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Aquesta comissió es reunirà almenys un cop cada mes, durant tot el curs  i sempre que 

sigui convenient per tal de solucionar  qualsevol eventualitat o problema. 

 

 

 

 

Secció 2. Claustre del professorat. 

És l’òrgan de participació del professorat en el control i gestió de l’acció educativa, 

presidit pel director i integrat per tot el professorat del centre. Se n’aixecarà acta de 

cada sessió constatant les decisions i acords presos. 

( Referència LEC: article 146 i Decret d’Autonomia de Centres: articles 29 i 48 ) 

El Claustre està format per tot el professorat del Centre, tot incloent les persones que 

en un moment determinat estiguin exercint una substitució. És l’òrgan de participació 

del professorat en el control i la gestió educativa del centre. El presideix el/la 

directora/a o el/la Cap d’Estudis en absència d’aquell i tindrà com a funció pròpia 

assegurar el funcionament de la normativa vigent i la regularitat de les decisions, les 

quals podran ser suspeses en qualsevol moment per causa justificada. 

El Claustre es reunirà, com a mínim, un cop per trimestre en sessió ordinària i tantes 

vegades com calgui en sessió extraordinària. 

El Claustre podrà ser convocat quan ho demani un terç dels seus components. 

Les reunions ordinàries seran convocades amb 48 hores d’antelació, llevat de casos 

urgents, per escrit i amb l’ordre del dia a tractar, el qual serà fixat pel Director/a, tenint 

en compte, si fa el cas, les peticions dels altres components formulades amb prou 

antelació. 

L’assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 

El Claustre està integrat únicament pel personal docent. En aquelles qüestions que es 

consideri oportú i que afecti els/les alumnes o altres persones del Centre, podran ser 

convidats pel/per la Directora/a a fi d’escoltar la seva veu. 

El quòrum necessari perquè tingui validesa la reunió serà de la majoria absoluta dels 

seus components i també caldrà la presència del Director/a i el Secretari/ària, és a dir, 

la meitat més un del nombre de persones que formen l’òrgan col·legiat; i si no hi 

hagués quòrum, l’òrgan es constituirà en segona convocatòria, una hora després de 

l’assenyalada per la primera. 
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Les decisions en el si del Claustre s’intentaran prendre per consens. Les votacions es 

faran, per  regla general a mà alçada. Quan algú ho demani es faran secretes. Els 

acords del Claustre es prendran per majoria absoluta en la primera votació i simple en 

la segona, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria 

qualificada. 

La durada del Claustre serà la que marqui l’ordre del dia establert. Només es tractaran 

els temes de l’ordre del dia, llevat que hi siguin tots les mestres presents i sigui 

declarada la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria abans d’iniciar 

la reunió. Es procurarà que la sessió no sobrepassi el temps d’una hora i l’ordre del dia 

s’ajusti a aquest horari. 

S’aixecarà acta de cada sessió de Claustre on hi figurarà: data, lloc, n. de sessió, 

assistents, ordre del dia, contingut i acords adoptats. 

Són competències del Claustre: 

a)  Intervenir en l’elaboració i modificació del Projecte Educatiu de Centre. 

b)  Designar el professorat que ha de participar en el procés de selecció del/de la 

director/a del centre. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció 

presentats pels candidats. 

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

d)  Decidir els criteris per a l’avaluació de l’alumnat. 

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

resultats. 

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

escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes del centre. 

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

i)  Elegir els representants del professorat en el Consell Escolar. 

j)  Donar suport a l’Equip Directiu en el compliment de la Programació Anual del 

Centre. 

k) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixen la convivència del centre. Conèixer la 

resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. 

l)  Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc 

de l’ordenament vigent. Emetre informes i consideracions sobre les NOFC. 

m)  Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 
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Acords dels òrgans col·legiats 

Els òrgans col·legiats prendran els seus acords mitjançant els següents procediments: 

Votació d'assentiment a la proposta formulada pel president, quan una vegada 

anunciada no presenti cap oposició. 

Votació ordinària, aixecant el braç primer els qui l'aprovin, després els qui estiguin en 

contra, i per últim els qui votin en blanc. 

Votació nominal, cridant el secretari a tots els components de l'òrgan, els quals 

respondran sí, no o en blanc. 

Votació secreta mitjançant paperetes no identificables que es lliuraran als components 

a mesura que siguin nomenats pel secretari. 

La votació secreta mitjançant paperetes serà preceptiva en els casos contemplats en 

l'art. 34.1 de la llei 13/89 de 14 de desembre (DOGC 22.12.89). 

 

Capítol 3. Òrgans unipersonals de coordinació. 

Els diversos/es coordinadors/es seran nomenats anualment pel director atenent les 

necessitats del centre i l’assignació dels càrrecs anuals establerts pel Departament 

d’Ensenyament seguint la tipologia de centre. 

Hi haurà els següents coordinadors/res: un per cada cicle educatiu ( Ed. Infantil, Cicle 

Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior), coordinador/a de riscos laborals, coordinador/a LIC 

i coordinador/a TIC. 

Coordinadors/es de cicle: EI, CI,CM i CS 

Els/les coordinadors/es  de cicle realitzaran les funcions de coordinació de l’equip de 

cicle al qual pertanyen, dirigint i coordinat les tasques que efectuï l’equip de cicle per 

tal de confeccionar  propostes que, elevades a la comissió de coordinació pedagògica, 

tinguin com a finalitat l’actualització del projecte educatiu. També vetllaran per la 

coherència i la continuïtat de les accions educatives al llarg del cicle, participant com a 

responsable del cicle en l’elaboració, revisió i actualització de les programacions i 

unitats didàctiques de les diferents àrees i del Projecte Interdisciplinar en el cas d’Ed. 

Primària i les possibles adaptacions de la programació. 

També aportaran criteris i informació per a la selecció i l’ús del material didàctic i 

afavoriran l’intercanvi de mètodes i experiències entre els mestres de l’equip de cicle, 

entre d’altres competències que la direcció li pugui encomanar. 
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Serà l’encarregat/da de convocar les reunions periòdiques del Cicle, d’informar del 

contingut i dels acords de les reunions de la comissió pedagògica a la resta dels 

membres del Cicle. 

El/la coordinador/a aixecarà acta de cada sessió i dels acords. Transmetrà les 

propostes dels seus acords al cap d’estudis en les comissions pedagògiques. 

 

 

Coordinador/a de Riscos Laborals 

Es competència del coordinador/a de Riscos Laborals les tasques reglamentàries que 

es concreten en les instruccions d’inici de curs del Departament d’Ensenyament. 

En les hores de dedicació al càrrec es coordinarà trimestralment i/o quan sorgeixi 

alguna necessitat amb el director del centre per coordinar les diferents tasques de 

prevenció de riscos en matèria de seguretat i salut: fer el seguiment del Pla 

d’Emergència, planificar, realitzar els simulacres d’evacuació, actualitzar la 

documentació d’aula de les actuacions del simulacre, la documentació d’aula de les 

actuacions del simulacre, la documentació sobre els factors de risc i les mesures 

preventives associades al lloc de treball al personal del centre, entre d’altres que el 

director li pugui encomanar. 

Coordinador/a LIC 

Correspondrà al coordinador/a LIC les tasques reglamentàries que es concreten en les 

instruccions d’inici de curs del Departament d’Ensenyament. 

En les hores de dedicació al càrrec es coordinarà trimestralment i/o quan sorgeixi 

alguna necessitat amb la cap d’estudis del centre per planificar i programar totes les 

activitats en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre: col·laborar 

amb l’equip directiu en l’actualització del PLC, promoure l’aplicació del PIL al centre, de 

les actuacions d’acollida i integració de l’alumnat i de convivència entre d’altres que el 

director li pugui encomanar. 

Coordinador/a TIC 

Correspondrà al coordinador/a TIC les tasques reglamentàries que es concreten en les 

instruccions d’inici de curs del Departament d’Ensenyament. 

En les hores de dedicació al càrrec coordinarà trimestralment i/o quan sorgeixi alguna 

necessitat amb el director del centre per planificar i programar totes les activitats en 

matèria de recursos tecnològics per a l’acció didàctica i per l’aprenentatge de 

l’alumnat i fomentar les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació al centre: 
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vetllar per la instal·lació i manteniment dels equipaments informàtics i telemàtics de 

l’escola ( aula d’informàtica, ordinadors portàtils, pissarres digitals...), dirigir la 

programació intercicles de les competències digitals, entre d’altres funcions que li 

encomani el director. 

 

 

 

    TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE   

Capítol 1. Organització del professorat. 

Secció1. Equips docents/de cicle. 

L'equip docent de cicle estarà format per tots els/les mestres que imparteixen 

docència en el corresponent cicle. Són coordinats pel corresponent coordinador/a de 

parvulari o de primària, sota la supervisió del/ de la Cap d’Estudis. 

Al centre hi ha els següents equips docents de cicle: Cicle d’Educació Infantil, Cicle 

inicial, Cicle mitjà i Cicle superior, que es reuniran amb la periodicitat establerta al 

començament de cada curs escolar en la corresponent Programació General Anual de 

Centre. El/la coordinador/a dels equips docents recollirà els acords presos a les 

reunions. 

El/la directora/a nomenarà, escoltats els equips de cicle, els/les coordinadors/es 

corresponents, un dels quals ho serà del segon cicle d’Educació Infantil i l’altre de 

l’Educació primària. Els/les coordinadors/es vetllaran per la coherència i continuïtat de 

les accions educatives al llarg de l’Educació Infantil i l’Educació Primària i el/la Cap 

d’Estudis per la coordinació d’ambdues. 

Les seves funcions principals són: 

Els equips de cicle són els òrgans de coordinació la funció principal dels quals és 

organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle en els col·legis d'educació 

infantil i primària d'estructura lineal. 

A més de la funció principal descrita, els equips de cicle poden formular propostes 

relatives als projectes educatiu i curricular del centre i a llur programació general. 

En els equips de cicle s'hi integren tots els mestres que imparteixen docència en el 

corresponent cicle. 
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Els equips de cicle estan coordinats pel corresponent coordinador de cicle, sota la 

supervisió del cap d'estudis. 

Els equips de cicle duran a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes i es 

constituiran en comissions d'avaluació, presidida pel cap d'estudis, per a l'avaluació i 

promoció dels alumnes que finalitzen un cicle. 

Altres funcions seran: 

- Harmonitzar la metodologia i l’avaluació que s’ha d’emprar en el cicle, d’acord 

amb els criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els resultats. 

-  Fer operatius en el cicle tots aquells aspectes relacionats amb l’organització i 

funcionament dels ensenyaments en el cicle: sortides, celebracions, activitats 

complementàries, etc. 

- Coordinar-se amb els professionals de suport que intervenen en el procés 

educatiu dels alumnes del cicle. 

-  Afavorir l’intercanvi d’experiències i valoracions entre els membres de l’equip i 

també amb membres d’altres equips. 

-  Plantejar al claustre les propostes de formació permanent del professorat 

vinculades als interessos i necessitats del cicle. 

- Altres que determini l’equip directiu del centre. 

Els equips de cicle/etapa es reuniran setmanalment i sempre que els convoqui el/la 

coordinador/a o bé ho sol·liciti almenys un terç dels seus membres. A més 

preceptivament faran una reunió a l’inici de curs i una al final. 

La convocatòria de les reunions correspon al/a coordinador/a, el qual la trametrà a 

cada un dels membres del cicle amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores. 

De cada sessió el/la coordinador/a deixarà un resum escrit, fent-hi constar la indicació 

de persones que hi ha intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què s’han 

tingut, els punts de l’ordre del dia i el contingut dels acords presos. El resum serà 

signat pel/la coordinador/a i s’ha de donar a conèixer i aprovar en la següent reunió. 

Una vegada conegut i aprovat per l’equip de cicle/etapa el contingut del resum, el/la 

coordinador/a el donarà a conèixer al/la cap d’estudis i passarà a formar part de la 

documentació general del centre. 

Secció 2. Equip  de coordinació pedagògica. 

El composaran diferents comissions: 

Comissió pedagògica 
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La comissió pedagògica estarà presidida per la cap d’estudis i en formaran part els/les 

coordinadors/es de cicle. 

La cap d’estudis presentarà a la comissió la planificació i les directrius del treball a 

realitzar als corresponents cicles cada setmana i n’aixecarà acta de cada sessió. 

Els/les coordinadors/es de cicle li  traspassaran els acords, decisions i propostes del 

cicle i la cap d’estudis ho traspassarà a l’equip directiu. 

 

Comissions d’avaluació 

Les comissions d’avaluació de cicle estaran formades per tots els/les mestres que 

exerceixen en el cicle, presidits pel/la cap d’estudis o per qui, a aquest efectes, 

n’exerceixi les funcions. Es podran incorporar a les sessions d’avaluació aquells 

professionals (EAP, Logopeda,..) que també hagin intervingut en el procés 

d’ensenyament dels alumnes. 

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

cap d’estudis, director del centre o coordinador/a. Un mestre tutor del cicle, proposat 

pel/la Cap d’Estudis, actuarà com a secretari/a de la sessió i n’aixecarà acta. 

Són funcions d’aquestes comissions analitzar col·lectivament l’evolució dels 

aprenentatges de cada alumne/a i establir com a conseqüència les mesures 

d’adequació i reforç, la modificació d’estratègies i els ajustaments de programació que 

convinguin per a les activitats educatives del cicle. 

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

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

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

acomplerts. 

Comissió d’atenció a la diversitat: CAD 

Aquesta comissió estarà formada per la cap d’estudis que en serà la responsable i 

dinamitzadora de la comissió, la mestra d’EE, la mestra d’audició i llenguatge, la 

psicopedagoga de l’EAP i mestres dels diferents cicles que es considerin necessaris. 

La comissió planificarà, promourà i farà el seguiment de les actuacions que es duen a 

terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat. Per tant, 

concretarà criteris i prioritats per a l’atenció  a la diversitat de l’alumnat, organitzarà i 

farà el seguiment dels recursos del centre i de les mesures adoptades, farà el 

seguiment de l’evolució de l’alumnat amb NEE i promourà els PI. 
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Comissió de la Biblioteca Escolar i d’Impuls del Pla de Lectura 

Tot i que els centres disposen d'autonomia per decidir la millor manera de garantir 

l'eficiència i l'eficàcia en l'ús del recurs de la biblioteca escolar, el Departament 

d’Ensenyament (instruccions d’inici de curs 2012-13)  recomana que en cada centre es 

designi una persona de l'equip docent que coordini la seva utilització i se'n 

responsabilitzi expressament. Així mateix, es recomana la creació d'una comissió de 

biblioteca, amb les següents funcions, entre altres: 

• Establir criteris i formes de funcionament de la biblioteca, d'acord amb el projecte 

educatiu i les normes d'organització i funcionament. 

• Identificar les necessitats lectores i d'informació dels diferents sectors de la 

comunitat escolar i donar-ne resposta. 

• Elaborar i avaluar el projecte de biblioteca d'acord amb la Programació general anual 

del centre. 

• Donar suport i fer difusió dels projectes i activitats que es desenvolupen des de la 

biblioteca a tota la comunitat educativa. 

Aquesta comissió s’ha de crear i estarà formada pel mestre/a responsable de la 

biblioteca, mestres dels diferents cicles i la cap d’estudis. 

La comissió seria l’encarregada de portar a terme les funcions citades anteriorment: 

planificar, promoure i fer el seguiment de l’organització , funcionament i manteniment 

de la Biblioteca Escolar. També serà la responsable d’impulsar el Pla de Lectura de 

l’escola i facilitar la informació al professorat i a l’alumnat sobre els recursos 

disponibles per la desenvolupament dels currículums i accés a la documentació de la 

biblioteca. 

 La comissió estaria formada per la coordinadora de la Biblioteca, 1 membre de l’Equip 

Directiu, i 1 representant de cada cicle educatiu. 

Comissió d’Educació Medioambiental/ Programa Escola Verda  

La comissió estarà formada per la responsable de l’Escola Verda, el director, cap 

d’estudis i mestres dels diferents cicles. Serà l’encarregada de planificar, promoure 

activitats dins dels objectius marcats en l’Escola Verda. Fer el seguiment. 

 

Secció 3. Altres.  

Comissió d’absentisme 
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Aquesta comissió estarà formada per l’educador social, la treballadora social, la 

psicopedagoga de l’EAP, la mestra d’EE, cap d’estudis i el director del centre. Estarà en 

contacte i col·laboració amb la comissió municipal d’absentisme i seguirà les directrius 

del Pla Municipal contra l’Absentisme. 

Es reunirà mensualment i durà a terme el programa de suport a l’escolarització per a la 

prevenció de l’absentisme escolar, portant a terme el control d’assistència de 

l’alumnat, fent el seguiment dels casos d’absentisme, així com dels casos socials. 

 

Capítol 2. Organització de l’alumnat. 

L’alumnat s’organitza per grups-classe segons la seva edat. 

En casos excepcionals però, un/a alumne/a serà matriculat a un curs que no li pertoca 

si les seves necessitats educatives ho requereixen i sempre hi quan l’EAP, la inspecció 

educativa i la mateixa escola i donin el vist-i-plau i la família o els tutors legals hi 

estiguin d’acord. Una vegada decidit el nivell, li serà  assignat el grup classe que tingui 

vacants i que es consideri més adient respectant la compensació entre grups paral·lels 

Els alumnes tenen dret de formar part d’un grup classe de referència, a càrrec d’un/a 

mestre/a tutor/a. Aquest agrupament es compatible amb altres fórmules 

organitzatives del treball escolar al llarg de la jornada. 

La pertinença de l’alumnat a un mateix grup-classe serà estable durant almenys un 

cicle escolar complet. No obstant, de manera puntual, es podrà proposar un canvi 

durant el cicle per qüestions objectives d’aprofitament escolar i/o com a mesura 

disciplinària ja sigui de forma puntual o definitiva. 

Al final de l’etapa d’educació Infantil es farà una reestructuració dels grups classe 

seguint els següents criteris: 

- Contemplar les nee i procurar que hi hagi un equilibri acadèmic. 

- Equilibrar el nombre de nens i nenes. 

- Fer els canvis necessaris per modificar les dinàmiques negatives: separar 

relacions de massa dependència, lideratges negatius, agressivitat, mal 

funcionament escolar.... 

- Fer els canvis necessaris per establir dinàmiques positives: lideratges positius, 

grups que s’ajuden,... 

- En quant als germans bessons es valorarà cada cas i s’arribarà amb un acord 

amb la família. 
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Al finalitzar el Cicle Inicial i Mitjà les comissions d’Avaluació valoraran la conveniència o 

no de reestructurar els grups o fer alguns canvis d’alumnes. 

A l’inici de l’oferta educativa del centre ( P-3) els grups paral.lels es formaran de 

manera compensada quant a: 

- Gènere  (ordre alfabètic) 

- Número 

- Dates de naixement 

- Necessitats educatives específiques, problemes mèdics,. 

- Es tindrà en compte la informació facilitada per la llar d’Infants. 

 

Capítol 3. Atenció a la diversitat. 

Tal i com s’exposa a l’article 81 de la LEC, l’escola ha de garantir que l’atenció 

educativa de tots els alumnes es regeixi pel principi d’escola inclusiva. 

L’Escola Mare de la Roca promou que tot l’alumnat, independentment de les seves 

necessitats específiques, sigui atès a partir dels principis d’igualtat i equitat. Cal tractar 

a tothom igual de bé en funció de la seva singularitat. 

D’aquesta manera, l’escola fomenta una cultura (en relació al fet que tota la comunitat 

se senti acollit), unes polítiques (en relació a l’organització de l’atenció a la diversitat) i 

unes pràctiques inclusives (en relació a les tasques diàries que reflecteixen aquesta 

cultura i aquestes polítiques inclusives). 

Per fer-ho comptem amb diferents professionals: mestres d’educació especial, mestra 

especialista en audició i llenguatge, mestres de suport, psicopedagoga de l’EAP i 

vetlladora, així com diferents mesures per fer efectiva l’atenció a la diversitat. 

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

d’educació primària que no han assolit els objectius del cicle es pot decidir la repetició 

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

caldrà establir les mesures educatives necessàries per afavorir la consolidació 

d’aquests aprenentatges. Aquesta mesura, haurà d’estar avalada per la comissió 

d’atenció a la diversitat, per la inspecció educativa i per la direcció de l’escola i a ser 

possible, d’acord.  

 

Mesures per fer efectiva l’atenció a la diversitat 
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Organitzatives 

Concrecions de centre. En funció de les valoracions de les comissions d’avaluació i 

d’atenció a la diversitat, es determinaran les persones per atendre a la diversitat i els 

recursos temporals i materials. 

Les hores dels mestres que quedin disponibles, es destinaran per al suport educatiu 

dels alumnes que presentin més necessitats. 

 

Didàctiques 

Adaptacions del currículum. Concrecions individuals ajustades a les característiques, 

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

Metodològiques 

Intervenció pedagògica. Suport en el grup ordinari (intervenció de més d’un mestre/a a 

l’aula), agrupaments flexibles o desdoblaments dels grups d’alumnes, aplicació 

d’estratègies de treball cooperatiu, atenció individualitzada i/o en petit grup , SEP,.. 

 Altres 

Plans individualitzats 

S’elaborarà un pla individualitzat per a un alumne/a quan es consideri que per al seu 

progrés són insuficients les adaptacions incorporades a la programació ordinària i les 

mesures de reforç o ampliació previstes. El pla individualitzat recull el conjunt 

d’ajudes, suports i adaptacions que l’alumne/a pugui necessitar en els diferents 

moments i contextos escolars. 

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

d’un informe psicopedagògic o a demanda d’un tutor/a, o de qualsevol altre mestre/a 

o professor/a de l’equip docent, si identifiquen que per al progrés d’un alumne/a les 

mesures d’atenció a la diversitat planificades no són suficients. 

L’elaboració d’un pla individualitzat s’ha de fer sempre des de la perspectiva inclusiva i 

pot requerir la revisió de com s’organitzen els recursos disponibles de l’aula i del 

centre. 

Escolaritat compartida entre l’escola i un centre d'educació especial 

Els alumnes que s’escolaritzin de manera compartida entre l’escola i un centre 

d’educació especial es matricularan al centre en el qual s’estiguin més temps, segons la 

resolució de la direcció dels serveis territorials. Aquest centre tindrà la custòdia de la 

documentació acadèmica corresponent. 
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Tal i com exposen aquestes normes, la comissió de seguiment de l’alumnat amb 

escolaritat compartida, serà la responsable de coordinar les actuacions pertinents 

relatives a aquest tipus d’intervenció. 

Atenció als alumnes nouvinguts 

Es considera alumne/a nouvingut aquell que s’ha incorporat per primera vegada al 

sistema educatiu (en un moment posterior a l’inici de l’educació primària), en els 

darrers vint-i quatre mesos o, excepcionalment, en els darrers trenta-sis mesos si 

procedeix d’àmbits lingüístics i culturals molt allunyats del nostre. amb la família de 

l’alumne/a. 

SEP 

Què és el SEP? 

El Suport Escolar Personalitzat  és un recurs de millora que s'emmarca en el conjunt 

d'actuacions que el Departament d'Ensenyament impulsa per a l'assoliment de l'èxit 

escolar de tots els alumnes, amb la finalitat de contribuir a donar resposta a les 

necessitats individuals d'aprenentatge de cada nen i de cada nena. 

S'ofereix un suport individual o en petit grup a aquells alumnes que el necessiten. 

Aquest reforç ha d'aconseguir que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus 

aprenentatges bàsics i formatius. És un reforç flexible, temporal i preventiu que vol 

atendre els diversos ritmes d'aprenentatge dels alumnes i que potenciarà l'adquisició 

del procés de lectura i escriptura, l'assoliment d'habilitats matemàtiques i d'hàbits de 

treball, d'organització i d'estudi. 

Qui el rebrà? 

El rebran els alumnes de tots els cicles educatius que presentin mancances o retards 

d'aprenentatge i que no siguin de NEE (necessitats educatives especifiques) ni de PI 

(Pla Individual). L'equip docent del centre determinarà quins alumnes rebran el SEP 

seguint els criteris establerts pel Departament d'Ensenyament i decidirà el moment en 

què cada alumne, d'acord amb les dades obtingudes de la seva avaluació continuada, 

ha assolit els aprenentatges fixats inicialment.  

 

Com es portarà a terme? 

Es contemplen dues modalitats d'intervenció: 

 

a) la intervenció de més d'un mestre dins l'aula en horari lectiu.  
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b) l'ampliació de l'horari d'atenció a l'alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior (els 

dimarts i dijous de 12:30 a 13:30 h.). 

Cada cicle educatiu marcarà els seus objectius ,continguts, ,.. conjuntament amb la Cap 

d’Estudis i es farà la valoració i el seguiment en les sessions d’avaluació. 

Les famílies dels alumnes de Cicle Mitjà i de Cicle Superior que han de rebre el SEP en 

horari de 12:30 a 13:30 hauran de signar un document de notificació i de conformitat 

amb la mesura que els tutors/res els hi faran arribar. El SEP en aquesta franja horària 

és de caràcter voluntari però del tot recomanable. 

 

 

Capítol 4. Acció i coordinació tutorial. 

L’acció tutorial comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes amb la 

finalitat de contribuir al desenvolupament de la seva personalitat i prestar-los 

l’orientació de caràcter personal i acadèmic que els ajudi a assolir la maduresa 

personal i la integració social. 

L’acció tutorial, contribueix al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup 

classe i a la implicació dels alumnes i de les seves famílies en la dinàmica del centre. 

Per dur a terme l’acció tutorial, cada tutor/a hi destinarà amb el seu grup classe una 

sessió setmanal. 

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

i la detecció de les dificultats de l’alumne/a per prendre les mesures oportunes. 

Cada tutor/a realitzarà un mínim d’una entrevista anual amb les famílies dels alumnes. 

Sempre que sigui possible, per tal de garantir la continuïtat de l’acció tutorial, el 

tutor/a serà el mateix al llarg de cada cicle. 

Els coordinadors de cicle i el cap d’estudis planificaran les actuacions tutorials i en 

faran el seguiment. 

Cada grup tindrà assignat un tutor/a que tindrà essencialment les següents funcions: 

a) Vetllar per la consecució els objectius educatius fixats pel PEC. 

b) Vetllar per l’orientació escolar, acadèmica i personal de l’alumnat del grup i per una 

utilització adient dels instruments de suport que disposi el centre per aconseguir 

aquesta finalitat. 
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c) Fer el seguiment de l’alumnat tant en els aspectes pedagògics com en els aspectes 

personals. 

d) Mantenir les entrevistes que consideri necessàries amb els pares, mares o tutors/es 

legals dels/de les alumnes per tractar de corregir les actituds negatives que es 

produeixin i intentar solucionar els problemes conjuntament amb les famílies. Com a 

mínim es farà una entrevista cada curs i es guardarà un extracte dels temes tractats. 

e) Coordinar el conjunt de les activitats d’ensenyament/aprenentatge del grup 

d’alumnes i, específicament, vetllar per una adequada coordinació, coherència i treball 

del conjunt del professorat del grup. 

 

Capítol 5. L’Avaluació. 

L’avaluació dels sistema educatiu és el procés d'abast intern i d'abast general, que 

descriu, analitza, valora i interpreta les polítiques, les institucions i les pràctiques 

educatives amb l’objectiu de mantenir-les, desenvolupar-les o modificar-les. La 

finalitat de l’avaluació és contribuir a: 

a) millorar la qualitat, l’eficiència i l’equitat del sistema educatiu; 

b) col·laborar en la seva transparència; 

c) analitzar i aportar informació sobre el grau d’assoliment dels objectius 

educatius; 

d) rendir comptes i oferir informació sobre el procés educatiu, els seus 

agents i els seus resultats; 

e) fer anàlisi prospectiva sobre el sistema educatiu; 

f) elaborar recomanacions sobre política i pràctica educativa; 

g) promoure la igualtat d’oportunitats i possibilitats educatives. 

Àmbit 

1. L’avaluació abasta tots els àmbits dels sistema educatiu i en comprèn tots els 

aspectes i les manifestacions. L’activitat avaluadora es projecta sobre els mètodes 

d’ensenyament, els processos i les estratègies d’aprenentatge i els resultats obtinguts 

per l’alumnat, l’activitat de la funció docent, la funció directiva, el funcionament dels 

centres educatius, la Inspecció d’Educació, els serveis educatius i la mateixa 

Administració educativa. 
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2. L’avaluació s’estén a tots els centres, les activitats i els serveis sostinguts amb 

recursos públics. Pel que fa als resultats de l’alumnat, contextos i processos educatius, 

l’avaluació afecta tots els centres i serveis del sistema educatiu. 

Principis 

1. L’avaluació ha d’estar sotmesa als principis següents: 

a) objectivitat en l’anàlisi i la rellevància dels resultats; 

b) rigor, credibilitat i utilitat dels processos i dels productes resultants; 

c) confidencialitat de la informació individualitzada dels agents i dels centres i serveis 

educatius, per tot el que faci referència a l’avaluació general del sistema; 

d) transparència en l’acció i informació pública de les activitats i dels resultats; 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua 

i global, ha de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut 

pedagògic a les característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

En l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té 

caràcter global, de manera que es determina a partir del progrés conjunt en les 

diferents àrees que configuren el currículum i informa sobre el grau d’assoliment de 

les competències bàsiques. 

Al PEC quedaran establerts els diferents criteris d’avaluació de cada cicle, els criteris 

de promoció de l’alumnat  i altres aspectes relatius a l’avaluació. 

Indicadors quantitatius de progrés. 

Per tal de poder dur un seguiment correcte, i el més òptim possible dels aprenentatges 

i el procés educatiu dels alumnes i del centre, hem escollit els indicadors següents per 

tal de situar la posició dels/de les alumnes i del grup/classe en el món educatiu i poder 

determinar l’estat i l’adquisició de les competències pròpies de cada etapa i/o nivell, 

tan educatiu com evolutiu. Els indicadors són: 

- Proves de competències bàsiques de 6è 

- Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

- Avaluació inicial a cada nivell 

- Avaluació final a cada nivell 

- Nombre d’aprovats al finalitzar el cicle 
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Avaluació dels alumnes 

En el segon cicle de l'educació infantil, el procediment d'avaluació dels alumnes i els 

documents i requisits formals del procés es regulen per l'Ordre EDU/484/2009, de 2 de 

novembre (DOGC núm. 5505, de 13.11.2009). 

En l'educació primària, el procediment d'avaluació dels alumnes i els documents i 

requisits formals del procés es regulen per l'Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny 

(DOGC núm. 5155, de 18.6.2008). 

En el cas dels alumnes que acaben el cicle inicial sense haver assolit les competències 

bàsiques en lectura i escriptura, necessàries per a la seva participació en les activitats 

habituals del cicle mitjà, es valorarà la conveniència que els alumnes puguin estar un 

curs més al cicle inicial amb un pla individualitzat o amb les adaptacions i suports per 

tal que puguin assolir aquestes competències abans de passar al cicle mitjà. 

L'avaluació dels alumnes ha de ser contínua i global. La finalitat que es persegueix amb 

l'avaluació és detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes 

i prendre les mesures necessàries a fi que l'alumne pugui continuar amb èxit el seu 

procés d'aprenentatge. 

Els criteris generals d'avaluació (article 2 de l'Ordre EDU/484/2009 i de l'Ordre 

EDU/296/2008), concretats en el projecte educatiu, i els que s'aplicaran en l'avaluació 

dels aprenentatges i per decidir si l'alumne passa de cicle, han de ser públics i els 

centres educatius n'han d'informar les famílies i els alumnes. 

L'alumne ha d'estar informat en tot moment del seu progrés per tal d'orientar el seu 

rendiment cap a l'èxit escolar, i ha de poder prendre, amb l'ajut dels mestres, decisions 

per millorar. De la mateixa manera, les famílies han de tenir informacions sobre el 

procés d'aprenentatge dels seus fills i rebre orientacions, en el marc de la carta de 

compromís educatiu, per ajudar-los a millorar, amb pautes de treball per a l'alumne a 

aplicar en l'àmbit familiar, i amb el seguiment d'aquest treball per les famílies. 

Els informes escrits ( 2 durant el curs a Ed. Infantil i 1 per trimestre a Ed. Primària)  a les 

famílies (article 7 de l'Ordre EDU/484/2009 i de l'Ordre EDU/296/2008) són l’ element 

habitual de comunicació entre aquestes i el centre. De manera general, els resultats 

han d'acompanyar-se d'orientacions qualitatives que permetin a les famílies i als 

alumnes trobar, en col·laboració amb els docents, estratègies per aconseguir 

millorar-ne els aprenentatges. Altres informacions sobre el seguiment de l'alumne es 

poden vehicular per mitjà d'entorns virtuals, que s'han mostrat com una eina molt 

efectiva de comunicació entre l'equip docent i les famílies. 

Per als alumnes que passen de cicle sense haver assolit els objectius de l'anterior, 

caldrà establir les mesures educatives necessàries per afavorir la consolidació 
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d'aquests aprenentatges. Les mesures poden ser organitzatives però han d'incidir 

fonamentalment en les estratègies didàctiques i metodològiques i en el procés 

d'avaluació de l'alumne. En qualsevol cas, s'ha d'avaluar contínuament el progrés en 

l'assoliment dels objectius dels cicles anteriors i, consegüentment, s'han de revisar 

constantment les estratègies més convenients per detectar i atendre les dificultats al 

més aviat possible. 

Per a aquells alumnes de l'etapa d'educació primària que no han assolit els objectius 

del cicle es pot decidir la repetició de curs en qualsevol dels tres cicles i per una sola 

vegada en tota l'educació primària (article 6.4 de l'Ordre EDU/296/2008), tenint 

sempre present que caldrà establir les mesures educatives necessàries per afavorir la 

consolidació d'aquests aprenentatges. 

Així mateix, a partir de l'anàlisi dels resultats globals del grup i del centre, i dels 

resultats de les proves d'avaluació facilitades pel Departament d'Ensenyament, es 

prendran, si escau, decisions de millora sobre els objectius i les estratègies.  

Avaluació de 6è i activitats de reforç d'estiu 

Es garantirà que el cap d'estudis o un altre membre de l'equip directiu assisteixi a les 

reunions finals d'avaluació de 6è. Aquest és el curs on es recullen els aprenentatges de 

tota l'etapa i cal vetllar perquè l'alumne que en acabar l'educació primària no tingui 

assolits els nivells bàsics de les àrees instrumentals romangui en l'etapa un any més, si 

no ho ha fet abans. 

L'equip de mestres del cicle superior ha de garantir que l'alumne de 6è que en el curs 

següent iniciï l'etapa d'educació secundària i no hagi superat satisfactòriament alguna 

de les àrees de llengua i matemàtiques, realitzi durant l'estiu activitats de reforç 

d'aquestes àrees. (Al portal XTEC, secció "Currículum i orientació" trobareu 

Orientacions per a les activitats de reforç d'estiu.) Els mestres han de facilitar aquestes 

activitats a les famílies a la vista dels resultats de les proves d'avaluació de 6è 

d'educació primària i els continguts treballats al llarg del curs  en les àrees de llengua i 

en l'àrea de matemàtiques. 

A l'inici de curs, ja a l’Institut, l'alumne ha de lliurar les activitats de reforç d'estiu al 

tutor de 1r d'ESO per tal que es tinguin en compte en l'avaluació inicial i en les 

posteriors actuacions de reforç. 

 

    TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE    

 

Capítol 1. Qüestions generals. 
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Secció 1. Mesures de promoció de la convivència. 

En el marc de la Llei d'educació (especialment dels articles 30 a 38), el 

Decret102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius determina que les 

normes d'organització i funcionament del centre han de ser coherents amb el fet que 

l'aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements fonamentals del sistema 

educatiu. També han d'incorporar les mesures de promoció de la convivència 

establertes en el centre, així com els mecanismes i fórmules per a la prevenció i 

resolució de conflictes. 

D'acord amb l'article 32 de la Llei d'educació, els centres poden resoldre, mitjançant 

els processos de mediació establerts als articles 23 a 28 del Decret 279/2006, que 

continuen vigents, els conflictes generats per conductes dels alumnes contràries a les 

normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència del centre, llevat 

de les excepcions previstes en l'article 25 del Decret 279/2006. També 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 millorar el 

clima escolar, d'acord amb l'article 30.5 de la Llei d'educació. 

L'aplicació de mesures correctores per conductes contràries a les normes de 

convivència del centre ha de seguir el procediment establert en la normativa vigent. 

No podran imposar-se sancions per conductes greument perjudicials per a la 

convivència del centre sense la instrucció prèvia d'un expedient segons la forma 

indicada en l'article 25 del Decret d'autonomia dels centres educatius. 

Les mesures correctores i les sancions s'han d'ajustar al que estableixen els articles 34 

a 37 de la Llei d'Educació. 

Cada centre gestiona les situacions potencialment conflictives tenint en compte els 

criteris pedagògics del seu projecte educatiu en el marc del que estableix el títol III de 

la Llei d'educació i el que s'indica en els paràgrafs anteriors. Pot comptar també amb 

l'assessorament dels professionals dels serveis educatius i, si escau, de la Inspecció 

d'Educació. En casos particularment complexos o que no es poden resoldre pels canals 

ordinaris, qualsevol membre de la comunitat educativa pot adreçar-se a la Unitat de 

Suport a la Convivència Escolar del Departament d'Ensenyament (telèfon 935.516.968 i 

adreça electrònica info.ensenyament@gencat.cat), que ofereix assessorament 

telefònic, i també presencial en el cas que els serveis territorials ho considerin 

necessari. 

Secció 2. Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes. 

Totes les persones membres de la comunitat educativa tenen dret a conviure en un 

bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conductes. 
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Les NOFC han d’incorporar les mesures de promoció de la convivència establertes en el 

centre, així com els mecanismes i fórmules de prevenció i resolució  de conflictes. 

Entre aquests mecanismes s’ha de considerar el de la mediació, sense perjudici de les 

altres iniciatives de foment de convivència i de la resolució pacífica de conflictes que 

adoptin el Departament d’Ensenyament i  les persones titulars dels centres. 

El Pla de Convivència del Centre recull els mecanismes de mediació i articula el 

funcionament del centre per a la millora de la convivència. 

La comissió de Convivència proposarà les orientacions per elaborar el Pla d’acció 

tutorial, que recull les actuacions pel treball amb l’alumnat, individualment o en grup, 

orientat a la millora de la convivència i l’èxit escolar dels nens i nenes. 

Capítol 2. Mediació escolar. 

La mediació escolar constituirà el mètode principal de resolució de conflictes en el 

centre. La Comissió de Convivència del Centre col·laborarà en els processos de 

mediació escolar a petició de la direcció del centre. La mediació escolar, com a procés 

educatiu de gestió de conflictes, es basarà en els principis recollits en l’art. 24 del 

D279/2006, i l’àmbit d’aplicació serà el regulat en l’art. 25 del D279/2006: 

La mediació escolar es basarà en els principis següents: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. El caràcter personalíssim, que suposa que 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. 

L’àmbit d'aplicació de la mediació escolar serà el següent: 

1. El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de 

conflictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats 

com a conductes contràries o greument perjudicials per a la convivència en el centre. 
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a) Es 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, llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents: 

- Que la conducta sigui una de les descrites en l'apartat b) o c) de l'article 38 del Decret 

279 (l'agressió física o les amenaces a 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. i s'hagi emprat greu violència o intimidació), o la descrita en l'apartat h) del 

mateix article (la reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes 

de convivència en el centre). 

- Que ja s'hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el 

mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el 

resultat d'aquests processos. 

b) 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. 

En qualsevol moment del procés les persones implicades poden decidir acollir-se a la 

mediació o desistir-ne i ho manifestaran per escrit adreçat al director/a del centre. 

L’oferiment d’iniciar el procés de mediació el realitzarà el director/a del centre, prèvia 

consulta als tutors/es dels alumnes implicats i mitjançant escrit dirigit a les persones 

interessades. 

La direcció del centre notificarà la iniciació del procés a les persones interessades. En 

l’escrit de notificació es comunicarà el nom de la persona mediadora proposada pel 

centre, i, si és el cas, l’alumne/a col·laborador/a designat. 

La persona mediadora haurà d’abstenir-se quan es doni alguna de les circumstàncies 

assenyalades per l’art. 28 de la Llei 30/1992 (LRJAP-PAC) i comunicar-ho al director/a, 

per escrit, en el termini de 2 dies des del seu nomenament. 

Els/les pares/mares dels alumnes podran plantejar davant el/la director/a la recusació 

de la persona mediadora proposada, quan pugui inferir-se falta d’objectivitat en el 

procés de mediació. Ho faran en un termini de 2 dies lectius. Les resolucions negatives 

d’aquestes recusacions hauran de ser motivades. 

El/a director/a del centre procurarà facilitar l’assistència a la formació als mestres 

formadors. 
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Altres mecanismes 

Hi ha una sèrie de procediments per a millorar el clima a l’aula i la convivència. 

 

Hàbits i normes. 

Educació Infantil 

Els/les mestres treballen els hàbits de: 

   - Posar  i treure les bates. 

   - Fer les rutines del bon dia, passar llista, el temps. 

   - Silenci en el moment de les explicacions. 

   - Demanar el torn de paraula. 

   - Seure bé. 

   - Seguiment rigorós dels plans de gestió d’aula. 

   - Aplicar plans de millora de conducta a l’alumnat que ho necessiti. 

Educació Primària 

Els mestres: 

- Transmeten , els primers dies de curs, les NOFC, (apartats relatius al 

funcionament d’aula, normes de classe, funcions dels encarregats,..). 

- Seguir el treball d’hàbits i normes de classe. 

-  Apliquen plans de gestió d’aula, quan faci la demanda el tutor/a i s’aprovi a la 

comissió de convivència, i  fer el seguiment rigorós. 

- Apliquen plans de millora de conducta a l’alumnat que ho necessiti. 

-  Programar les tutories, per cicles, per treballar la cohesió de grup (“Decideix”, 

“Assemblees”, material d’educació emocional,…). 

- L’alumnat ha d’esperar assegut, en els canvis de classe. 

 

Ambient de treball i aspectes personals. 
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El/la mestre/a treballarà per a aconseguir un clima de relació amb els alumnes i entre 

els alumnes, respectuós, empàtic i  amable. Aquest clima de relació és indispensable 

per la millora del rendiment acadèmic de l’alumnat. Aquest clima també s’ha de fer 

extensiu en les relacions entre el professorat i també amb altres membres de la 

comunitat educativa. 

 

Tutories 

L’acció tutorial es desenvolupa per part de tot el claustre, però es personalitza en la 

figura del tutor/a. 

Es realitzen tutories setmanalment en les quals es treballen aspectes relacionats amb 

ladinàmica interna del propi grup-classe i la convivència escolar. 

Amb les tutories es pretén: 

-  Que l’alumnat resolgui els seus problemes de convivència mitjançant el diàleg. 

-  Promoure la integració de l’alumnat en el seu grup classe i en el centre. 

- Treballar el diàleg i el respecte vers les altres persones. 

- Donar eines als alumnes per gestionar per ells mateixos els seus conflictes de   

manera constructiva ,  sense necessitat de recórrer a l’agressivitat, la falta de respecte 

envers l’altre o la intervenció de l’adult. 

- Aconseguir que l’alumne conegui el funcionament del centre i de les assembles  

d’escola. 

- Que els mestres coneguin les aptituds i interessos de l’alumnat del seu grup. 

-  Promoure el posicionament i la defensa d’un punt de vista per debatre una situació 

que generi conflicte. 

Funcionament 

Temporització: una sessió setmanal o quan sigui convenient. 

Participants: tot l’alumnat del grup classe i el tutor. Tutories individualitzades. 

Dinamitzador/a: el/la tutor/a. A partir de cicle mitjà, un alumne/a fa de mediador 

d’aula. A educació infantil i cicle inicial, s’utilitzaran estratègies de dinamització. 

Dinàmica: Utilització de la bústia d’aula per fer saber propostes, queixes, suggeriments 

(les notes han d’estar signades i redactades en positiu). Torn obert d’ordre del dia, 

prioritzant-ne els punts, debatre i arribar a conclusions. 
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Retroalimentació: A cada sessió es debaten i es valoren com han evolucionat les 

dinàmiques i les propostes comentades durant la setmana anterior. 

 

Capítol 3. Drets i deures dels alumnes. 

Drets 

Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació 

integral i de qualitat. 

A més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació orgànica del dret 

a l’educació, tenen dret a: 

a) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats. 

b) Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme 

d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment. 

c) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal. 

d) Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació. 

e) Ésser educats en la responsabilitat. 

f) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits 

de diàleg i de cooperació. 

g) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació. 

h) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment 

pugui donar lloc a situacions de desemparament. 

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

j) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu. 

k) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o 

accident.  

 

Deures 

Estudiar per aprendre és el deure principal bàsic dels alumnes que comporta el 

desenvolupament de les seves aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements 

que s'imparteixen, amb la finalitat d'assolir una bona preparació humana i acadèmica, i 
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sens perjudici de les obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures 

següents: 

a) Assistir a classe. 

b) Participar en les activitats educatives del centre. 

c) Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals. 

d) Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat. 

e) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 

f) Complir les normes de convivència del centre. 

g) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 

h) Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l'alumnat 

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

i) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre 

 

Capítol 4. Normes de convivència dels alumnes. Règim disciplinari. 

Secció 1. Conductes contràries a les normes de convivència del centre. 

( Normativa  de referència: articles de la LEC : 35,36 i 37 i articles del Decret 

102/2010 d’Autonomia de Centres. Decret 279/2006 de Drets i deures dels alumnes). 

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. 

L’aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l’exercici del 

dret a l’educació ni, en l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització. No es podrà 

expulsar de classe cap alumne/a per motius acadèmics (per no haver fet els deures, 

per no portar un treball o per no portar el material específic) o per retards. En cap cas 

no es poden imposar mesures correctores ni sancions que atemptin contra la integritat 

física o la dignitat personal dels alumnes. La imposició de mesures correctores i 

sancionadores ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troben els alumnes 
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afectats, llurs circumstàncies personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb la 

conducta o l’acte que les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al manteniment i 

la millora del procés educatiu dels alumnes. En el cas de les conductes greument 

perjudicials per a la convivència, la imposició de les sancions s’ha d’ajustar al que 

disposa la Llei d’Educació de Catalunya. 

 

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre: 

a) Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe. 

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

altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs 

pertinences i els actes que atemptin contra llur intimitat o llur integritat personal. 

c) L’alteració injustificada i reiterada del desenvolupament normal de les classes. 

d) L’alteració injustificada del desenvolupament normal de les activitats del centre, el 

deteriorament de les dependències o els equipaments del centre. 

e) L’actitud inadequada en activitats realitzades fora del recinte escolar. 

 

1.1 Faltes de disciplina dels alumnes 

Les faltes de disciplina poden ser: 

- Faltes lleus 

- Faltes greus 

- Faltes molt greus 

 

1.1.1 Faltes lleus 

Es consideraran com a faltes lleus: 

a) Arribar amb retard a classe. 

b) La negligència o el descuit en el compliment dels deures i les tasques escolars. 

c) No portar l’equipament d’educació física, el material de visual i plàstica, de música i 

en general, el material escolar necessari pel bon desenvolupament de les classes. 

d) La lleugera incorrecció envers els companys, el professorat , el PAS,... 
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e) La manca d'assistència a l’escola injustificada d’un dia. 

f) La negligència en la conservació de l’aula, dels locals del Centre i dels materials si no 

causa perjudicis greus. 

g) La pèrdua de l’agenda escolar, o no presentació. 

h) L’incompliment dels deures i les obligacions de l’alumnat, sempre que no 

constitueixi falta molt greu o greu. 

 

1.1.2 Faltes greus 

Es consideren com a faltes greus: 

a) L’incompliment de les ordres del professorat i de les sancions. 

b) Les amenaces i els insults als/a les companys/es, al professorat i al PAS. 

c) El fet d’originar baralles i enfrontaments en el centre o de prendre-hi part. 

d) Les conductes constitutives de delicte fraudulent que causin un dany al Centre o 

als/a les companys/es. 

e) El fet de causar danys greus en les classes i els locals del Centre.. 

f) .L’atemptat greu contra la dignitat dels/de les companys/es, professors/es i PAS. 

g) La pertorbació greu de les classes (l’acumulació de 5 faltes lleus). 

h) La reincidència en faltes lleus. 

i) Els furts de material escolar: llapis, bolígrafs, estoigs, llibretes o peces de roba 

esportiva… 

j) Malmetre material escolar d’altres alumnes que està en una aula. 

1.1.3 Faltes molt greus 

Es consideraran com a faltes molt greus: 

a) Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, 

opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància 

personal o social. 

b) L’assetjament d’un company/a. 

c) L’agressió física  a un membre de la comunitat escolar. 
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d) La publicació per qualsevol mitjà digital, o paper, o la utilització indeguda d’imatges 

captades indegudament durant el transcurs d’una classe o en una activitat lectiva. 

e) La publicació d’insults i amenaces contra membres de la comunitat escolar en 

qualsevol xarxa social. 

f) El fet d’haver estat sancionat per tres faltes greus en el període d’un trimestre. 

g) El consum de substàncies perilloses per la salut o la incitació al consum de totes 

aquestes substàncies 

h) La negativa continuada a acomplir tasques que li són ordenades pels professors/res. 

i) La falsificació d’informes de notes i la subtracció de documents del Centre. 

j) La falsificació de la signatura dels pares o dels tutors legals. 

k) Els robatoris d’equipaments del Centre. 

l) La suplantació de personalitat. 

m) L’acumulació de 3 faltes greus. 

Secció 2. Mesures correctores i sancionadores. 

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

convivència del centre i a les normes de funcionament de cicle, realitzades per 

l’alumnat dins del recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries o 

extraescolars i en el servei de menjador són les següents: 

a) Amonestació oral. 

b) Privació del temps d'esbarjo. Se n’ha de fer responsable el professor/a que la 

imposa. 

c) Deixar constància escrita de la incidència i guardar-ne una còpia a l’expedient (en 

cas de reincidència o de tractar-se d’una falta greu). 

d) Compareixença immediata davant de la cap d'estudis o del director del centre. 

e) Suspensió d’assistència a la següent sessió després d’haver ocasionat lleus 

agressions físiques o verbals a altres membres de la comunitat educativa realitzant 

tasques escolars en un altre grup o espai. 

f) Amonestació escrita als pares i/o tutors legals. 

g) Realització de tasques educadores per a l'alumne, en horari d’esbarjo o del migdia si 

es queda al menjador, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del 



 

NOFC                                                                                                                                                                     

 

55 
 

centre o bé al d'altres membres de la comunitat educativa. La realització d'aquestes 

tasques no es pot prolongar per un període superior a dues setmanes. 

h) Canvi de grup de l'alumne per un període de temps determinat. En aquest període 

l’alumne realitzarà els treballs acadèmics que se li encomanin. 

i) Suspensió del dret d’assistència a activitats escolars i sortides fora del centre, 

romanent a l’escola. 

j) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a 

cinc dies lectius. Mentre es fan aquestes classes, l'alumne ha de romandre al centre 

efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. 

k) En el cas de que s’alteri el funcionament d’una classe per l’ús de telèfon mòbil o un 

altre aparell electrònic aquest serà retingut i desat sota la custòdia de l’equip directiu.  

A partir d’aquest moment i si el telèfon és necessari per l’organització familiar 

l’alumne/a a l’entrada a l’escola desarà el telèfon a secretaria i el recollirà en el 

moment de sortir. 

2.1 Mesures i sancions de les faltes lleus aplicades pels professors i/o els tutors: 

a) Amonestació oral. 

b) Posar deures extres de la matèria per l’endemà o per fer durant la classe. 

c) Privació del temps d'esbarjo. 

d) Amonestació escrita i comunicació a la família. 

e) Suspensió de les activitats extraescolars o complementàries (la mesura caduca al 

cap d’un mes). 

2.2 Mesures i sancions de les faltes greus aplicades pels professors i/o els tutors: 

a) Expulsió de classe; l’alumne/a haurà d’anar a una altra aula amb deures per fer i 

s’anotarà al seu full d’incidències i es passarà comunicació al/la Cap d’Estudis. Tres 

expulsions en una mateixa setmana comportaran una reunió amb els pares, el tutor/a i 

la Cap d’estudis i l’aplicació de la mesura correctora corresponent. 

b) Privació de la participació sortides escolars. 

2.3 Mesures i sancions de les faltes greus aplicades pel Director i que comportaran 

l’obertura d’expedient: 

a) Realització de deures o tasques educadores per a l'alumne/a, en horari no lectiu en 

el domicili familiar i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre 
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o bé al d'altres membres de la comunitat educativa. La realització d'aquestes tasques 

no es podrà prolongar per un període superior a dues setmanes. 

b) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a 

cinc dies lectius. Durant la impartició d'aquestes classes l'alumne/a ha de romandre al 

centre en una altra aula efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. 

c) Canvi de grup o classe de l'alumne/a per un període màxim de quinze dies. 

Totes les faltes de disciplina lleus i greus prescriuen en el termini d'un mes comptat a 

partir de la seva comissió. Les mesures correctores prescriuen en el termini d'un mes 

des de la seva imposició.  

2.4 Mesures i sancions de les faltes molt greus aplicades pel Director i que 

comportaran l’obertura d’expedient: 

a) Realització de tasques educadores per a l'alumne/a, en horari no lectiu en el seu 

domicili familiar i/o la reparació econòmica dels danys materials causats. La realització 

d'aquestes tasques no es pot prolongar per un període superior a un mes. 

b) Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un període 

que no pot ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del 

dret a l'avaluació contínua, i sens perjudici de l'obligació que l'alumne/a realitzi 

determinats treballs acadèmics fora del centre. 

TRAMITACIÓ D’UN EXPEDIENT: PROCEDIMENT I PROTOCOL 

El Director és la persona competent per iniciar l'expedient . 

La Direcció designarà un docent per a la instrucció de l'expedient que serà 

preferentment el tutor de l’alumne, sempre que les circumstàncies ho permetin. 

La incoació de l'expedient s'haurà de notificar a l'alumne, i als seus pares o 

representant legals. 

En iniciar-se el procediment, la Direcció del Centre pot aplicar, de manera excepcional 

mesures provisionals com ara: 

• La suspensió temporal d'assistència al Centre per un període de 3 fins a 20 dies 

lectius. 

• La suspensió d’assistència a determinades classes o activitats també per un període 

de 3 a 20 dies lectius (en aquest cas l’alumne haurà d’estar al Centre en horari lectiu) 

• En tot cas, la suspensió del dret a l’assistència s’ha de considerar a compte de la 

posterior sanció i s’han de determinar les activitats i mesures educatives pertinents. 
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• L’expedient s’ha de fer per escrit i haurà de contenir: 

- Els fets imputats i la data en la qual van tenir lloc. 

- La valoració de la responsabilitat de l'alumne amb especificació, si s'escau, de les 

circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de l'actuació. 

- La proposta de sanció i, si s’escau, la realització d’activitats d’utilitat social per al 

Centre. 

-  Si s’escau, l’import de reparació o restitució de danys materials produïts per 

l’actuació que es sanciona. 

El termini per instruir l’expedient serà de 5 dies lectius des del seu inici. 

Una vegada completat l’expedient, l’instructor ha de comunicar la proposta de 

resolució provisional a l’alumne/a interessat i també als pares o tutors legals, 

mitjançant vista oral, després de la qual tindran un termini de 5 dies lectius per 

formular-hi al·legacions. 

Per garantir l’efecte educatiu, es procurarà l’acord dels pares o tutors de l’alumne 

però, si no s’obté aquest acord, es faran constar els motius que l’han impedit a la 

resolució de la sanció. 

La Direcció del Centre informarà al Consell Escolar dels expedients disciplinaris que 

s’hagin instruït i de les sancions imposades per faltes greus. 

Altres consideracions 

1) Sancions imposables (art. 37.3 LEC) 

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

la secció 2 d’aquest capítol, són la suspensió del dret de participar en activitats 

extraescolars o complementàries o la suspensió del dret d’assistir al centre o a 

determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel 

temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o 

bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 

2) Competència per imposar les sancions ( article 35 de la Llei 12/2009 del 10 de 

juliol, d’Educació  i l’art. 25 Decret 102/2010) 

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. 

3) Prescripcions (art. 25 Decret 102/2010) 
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Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres 

mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 

4) Graduació de les sancions. Criteris (art.  36 de la Llei 12/2009 ,d’Educació i art. 

23 i 24 del  Decret102/2010) 

Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades 

a l’article 37.1 de la Llei d’educació, s’han de tenir en compte els criteris següents: 

a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat. 

b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 

c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de 

la resta de l’alumnat. 

d) L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la 

carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de 

manera compartida. 

e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona. 

f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

Circumstàncies atenuants i agreujants 

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 disminueixen la gravetat 

Són considerades circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de 

l'alumne: 

- 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 de 

desenvolupament de les activitats del centre. 

- La falta d'intencionalitat. 

Circumstàncies que intensifiquen la gravetat 

Són considerades circumstàncies que poden augmentar la gravetat de l'actuació de 

l'alumne: 
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- Qualsevol acte que atempti contra el deure de no discriminar cap membre de la 

comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe 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. 

- Qualsevol acte contrari a la convivència que es produeixi en activitats fora del recinte 

escolar. 

5) Garanties i procediment en la correcció de les faltes (art. 25 Decret    

102/2010) 

Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l’article 

37.1de 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. 

Caldrà elaborar un expedient on hi constin els fets, l’alumnat implicat, i la sanció 

proposada així com, si escau, les activitats d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, 

l’import de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin 

quedat afectats per l’actuació que se sanciona. 

6) Procediment expedient abreujat 

Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la 

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

del seu pare, mare o tutor o tutora legal. 

7) Informació a les famílies 

La imposició de les mesures correctores hauran de ser comunicades, per escrit, de 

forma que en quedi constància, als pares o representats legals de l’alumne. Les 

mesures es realitzaran involucrant els pares o tutors en el correcte comportament dels 

seus fills, com a coeducadors i responsables principals en la tasca educativa i 
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treballant, pares i escola en la mateixa direcció, per tal de no desorientar a l’alumnat 

en les normes de comportament correcte. 

 

 

 

 

 

 

Quadre d’aplicació de les normes correctores 

 FALTES LLEUS FALTES GREUS 

 

DEFINICIÓ 

Tots aquells actes que distorsionin el 

funcionament habitual del centre sense 

provocar un prejudici  greu. 

Actes que distorsionin de forma greu el 

desenvolupament de l’activitat normal del 

centre. 

 

 

 

 

 

 

TIPUS 

A. Retards 

B. Faltes injustificades 

C. Actes que alterin l’activitat normal de la 

classe o del centre( no portar 

reiteradament el material, no estar 

atent a les explicacions, no fer la feina, 

jugar, cridar riure a classe, molestar 

companys,..) 

D. Actes contra la higiene, salut, civisme i 

educació. 

E. No presentar els treballs i els deures. 

F. Actitud inadequada durant les sortides 

i/o activitats fora del centre. 

A. Acumulació de faltes injustificades 

B. Deteriorament intencionat de les 

dependències i del material del centre o 

dels companys. 

C. Actes d’indisciplina o injúries contra 

membres de la comunitat educativa ( 

insults, agressions, mala educació, 

contestar de mala manera al professorat 

o altri, no atendre les indicacions, faltes 

de respecte,..). 

D. Acumulació de faltes ( 7) de deures en un 

mateix trimestre. 

E. Actes distorsionadors greus ( no complir 

les sancions de faltes lleus imposades, 

sostracció d’objectes, materials,..). 

F. Reiteració d’actituds inadequades durant 

les sortides i/o activitats fora del centre. 

G. Sortir del centre sense autorització. 

H. Qualsevol altra incorrecció que alteri  

greument el desenvolupament de 

l’activitat escolar. 

   

   QUI APLICA 

 

Els mestres o els tutors. 

 

Cap d’estudis i/o Direcció 

Comissió de Convivència del Consell 
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LA SANCIÓ Escolar. 

 

 

MESURES 

CORRECTORE

S 

I SANCIONS 

 

Amonestació oral per part del mestre o tutor/a 

A/B 

Privació del temps d’esbarjo ( l’alumnat es quedarà 

sota la responsabilitat del mestre que aplica la 

sanció). C/E/F 

Comunicació als pares mitjançant l’agenda de 

l’alumne, o altres mitjans ( telèfon, entrevista,..) 

C/D/E/F 

Comunicació per escrit a les famílies. 

A/B/C/D/E/F/G/H 

Comunicació a l’EAP, als Serveis Social i al Inspecció 

educativa.  A 

Reposició del material danyat   B/E 

Suspensió d’assistència a la següent sessió ( a càrrec 

cap d’estudis o director) i/o canvi de grup. C/E/G/H 

Suspensió del dret a participar a la següent sortida 

escolar. D/F/G/H 

 

 

Secció 4. Faltes d’assistència a classe. 

Cada tutor/a porta un control d’assistència dels alumnes. S’hi anoten els retards, les 

faltes justificades i les injustificades i si la falta és de tot el dia o bé només de matí o 

tarda. Quan un alumne/a acumula molts de retards, el tutor o la tutora parla amb els 

pares i/o tutors legals per tal de reconduir aquesta situació i es comunica a la Direcció 

del centre. Les faltes d’assistència quedaran reflectides en els informes trimestrals dels 

alumnes d’Educació Primària i en els dos informes dels alumnes d’Educació Infantil. 

Quan hi hagi reiteració de faltes d’assistència o retards s’actuarà tal com fixa el Pla 

Municipal contra l’Absentisme i també seguint les instruccions del Departament 

d’Ensenyament. 

Capítol 5. Drets i deures dels mestres. Règim disciplinari 

Secció 1. Drets i deures 

Drets 

a)  Els reconeguts amb caràcter general per als funcionaris i personal laboral docent en 

funció de la pròpia situació contractual. 

b)  Autonomia, dins del seu curs o àrea per decidir el mètode a emprar, a fi d’assolir els 

objectius de la Programació General del Centre i del seu PEC, sense detriment del 

treball coordinat a nivell de curs, cicle i conjunt del centre escolar. 

c)  Respecte a la seva dignitat personal i professional.  

d)  Ser informat de la gestió  del centre per mitjà del Claustre de Professors , dels 

representants als òrgans col·legiats o reunions de Cicle. 
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e)  Dret de reunió, tant per tractar d’assumptes laborals com pedagògics, després 

d’haver-ho comunicat al/ a la director/a. 

f)   Assistir a totes les reunions del claustre, amb veu i vot. 

g)  Assistir amb, veu i vot, a totes les reunions del cicle que li pertoquen, com a les 

altres dels òrgans del centre que li corresponguin. 

h)  Presentar la seva candidatura a qualsevol dels òrgans unipersonals i col·legiats del 

centre. 

i)  A portar, sota la seva responsabilitat, la formació del grup – classe d’alumnes que li 

han estat encomanats. 

j) A rebre informació sobre els seus alumnes i sol·licitar la col·laboració dels pares i 

mares per a la formació dels alumnes. 

k)  Convocar els pares/mares, tutors/es dels alumnes, individualment o en grup, per 

tractar d’assumptes propis de la seva educació. 

l)  Participar activament en la gestió del centre, personalment o a través dels seus 

representants. 

m) Al treball en condicions dignes. 

n)  Constituir o estar afiliats a organitzacions de tipus laboral o pedagògic. 

o)  Participar en les eleccions sindicals pròpies com a candidats, membres de meses 

electorals o electors, segons la normativa vigent. 

p)  Formar part de les comissions creades al centre per motius laborals o pedagògics, 

segons la normativa vigent. 

Deures 

a) Complir la jornada i l’horari de treball, l’horari de les classes i el calendari d’activitats 

establerts en la Programació Anual del Centre. 

b)  Assistir a totes les reunions del claustre amb veu i vot. 

c)  Assistir, amb veu i vot, a totes les reunions de cicle que li pertoquen, com també a 

les dels altres òrgans del centre que li corresponguin. 

d)  Assistir amb puntualitat a les classes i reunions de les quals sigui membre. 

e)  Prendre part, juntament amb el seu grup d’alumnes, en les activitats aprovades en 

la Programació General del Centre. 
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e) Realitzar les programacions de curs i desenvolupar-les correctament. 

f)  A portar, sota la seva responsabilitat, la formació del grup  –  classe de l’alumnat 

que li ha estat encomanat. 

g) Tenir cura de l’alumnat en qualsevol situació, activitat i espai; vetllar per la bona 

educació i comportament dels alumnes. 

h) Efectuar l’avaluació dels seus alumnes i elaborar els informes i qualificacions 

corresponents. 

i) Complimentar tota la documentació acadèmica referida als seus alumnes. 

j) Convocar els pares, mares o tutors/es dels/de les alumnes, individualment o en grup, 

per tractar assumptes propis de la seva educació. 

k)  Realitzar les funcions per a les quals ha estat elegit.  

l) Col·laborar en el compliment de les decisions aprovades pels òrgans col·legiats 

relatives a la funció docent. 

m) Participar activament en la gestió del centre, personalment o a través dels seus 

representants i afavorir la consecució dels objectius que es proposen en el seu PEC. 

n) Gaudir de les llicències i permisos tal com estableix la normativa vigent del 

Departament d’Ensenyament. Les substitucions a nivell intern per absència o malaltia 

d’algun metge es realitzaran tal com estableixen els horaris del centre de la 

Programació General del Centre. Cal justificar totes les absències. 

o) Respectar i fer respectar les directrius d’aquestes NOFC. 

p) Respectar les opinions dels altres i mantenir un tracte correcte amb els alumnes, 

mestres i pares. 

q) Qualsevol altre deure que es derivi de la seva condició de mestre de l’Escola Pública, 

segons la normativa i la legislació vigent. 

Secció 2. Règim disciplinari. 

Les sancions per faltes lleus, greus o molt greus venen tipificades en el Decret 

243/1995, de 27 de juny, adaptat per l’ordre EDU/521/2010, de 2 de novembre a les 

especificitats dels centres educatius públics, en desenvolupament de l’article 50.4 del 

Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius pel qual s’aprova el 

Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, annex al present NOFC. 
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Quan la direcció del centre consideri que és procedent l'aplicació de la via disciplinària, 

s'ha de distingir entre les dues situacions següents: 

A. Personal amb vinculació administrativa 

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

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

centres educatius públics per l'Ordre EDU/521/2010, de 2 de novembre (DOGC núm. 

5756 de 16.11.2010). 

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

la direcció del centre ha de fer la pertinent proposta d'incoació d'expedient disciplinari 

i la tramitarà als serveis territorials d'ensenyament. 

 

 

 

B. Professorat de religió i altres docents amb vinculació laboral 

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

figura a l’annex d’aquestes NOFC: "Qüestions relatives al personal d'administració i 

serveis i als professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del 

Departament d'Ensenyament". 

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

impuntualitats no justificades dels professors amb vinculació administrativa, que una 

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

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

circumstàncies que són objecte de la via disciplinària, se seguirà el procediment per a 

faltes lleus, greus o molt greus establert anteriorment. 

 

NORMES  GENERALS DE CONVIVÈNCIA DE L’ESCOLA 

1.Entrades i sortides 

Entrem i sortim de la classe i de l’escola caminant. 

Saludem en entrar i en sortir. 

Som puntuals a les entrades i sortides del centre i als canvis d’aula. 

Esperem que primer passin els nens més petits. 
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Quan anem a una aula, piquem la porta, ens apropem on és el mestre o la mestra per 

demanar-li el que cal, i tanquem la porta quan sortim. 

Si en sortir hi ha pares que obstaculitzen el camí, els demanarem amb educació pas per 

sortir. 

2. Aules 

Portem el material necessari. 

Presentem els deures puntualment. 

Tenim cura del nostre material, del dels altres i del de l’escola. 

Ens portem correctament a classe. 

Escoltem els altres i els respectem quan parlen. 

Ordenem les coses sempre que calgui i quan sortim de l’aula. 

Mantenim una bona postura en seure a la cadira. 

Portem mocador cada dia. 

Parlem amb un to de veu adequat. 

Aixequem el dit quan volem intervenir i esperem el torn de paraula. 

Demanem les coses amb un “si us plau” ben bonic i en acabar donem les “gràcies”. 

No portem mai llaminadures. 

No portem ni mòbils, ni aparells electrònics, ni màquines de videojocs. 

Cada deixalla va al seu lloc pertinent. És el nostre lema. 

3. Espais comuns 

A la biblioteca, a l’aula d’informàtica i al menjador, parlem amb un to de veu adequat. 

Quan anem a la biblioteca o a l’aula d’informàtica, desem les cadires, els llibres i el 

material informàtic al seu lloc. 

Tirem les deixalles de l’esmorzar dins el cubell pertinent. 

Quan anem al wàter ens agrada trobar-lo net, per això, tant si fem pipí com caca, tirem 

la cadena. 
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Aprofitem per anar al lavabo abans d’entrar a les aules, quan sortim al pati i a les hores 

de sortida. 

Quan anem al wàter, agafem el paper imprescindible i l’utilitzem adequada-ment. 

Quan ens eixuguem les mans utilitzem el paper necessari i el tirem a la paperera. 

Si ens quedem a dinar seguim les normes de menjador i de convivència de l’escola. 

Si ens quedem a activitats extraescolars, cal seguir les mateixes normes de l’escola. 

4. Pati 

Quan juguem, compartim el joc, passem bé la pilota, respectem els altres i les normes 

del joc. 

Jugarem al nostre pati. 

A l’hora d’esbarjo, juguem al pati i no entrem ni a les aules ni als passadissos. 

Respectem les plantes i els arbres. 

Si juguem amb alguna joguina, l’hem de recollir quan entrem. 

Si els alumnes de primària portem joguines de casa, les compartim amb els companys i 

les joguines individuals (maquinetes, walkmans...) les deixem a casa.  

Els bancs es queixen si hi posem els peus al damunt. 

Utilitzem l’aigua de la font només per a beure. 

Si juguem amb rodes, no n’apilarem més de tres. 

Ens dirigim a tothom amb respecte i educació. 

5. Sortides 

Gaudim de la sortida sense aparells electrònics. 

Anem a les sortides sense diners, ni llaminadures, ni llaunes. 

Quan anem d’excursió, la millor beguda per a treure la set és l’aigua. 

Deixem net el lloc on hem menjat, sense papers ni deixalles. 

A l’autocar, seiem correctament, ens posem el cinturó i no molestem ni els companys 

ni el conductor. 

A les excursions fem cas de les indicacions del mestre, guia o monitor que ens 

acompanya. 
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Quan ens desplacem pel carrer, ho fem en filera de dos, tot respectant els vianants i 

els senyals de trànsit. 

6. Sostenibilitat a l’escola 

Estalviem aigua, usant la necessària. 

Tanquem bé les portes. 

Si tenim calor demanem al mestre o a la mestra per tancar el radiador. 

Si no cal, tindrem els llums apagats. 

Fem millor la separació de deixalles, pel seu reciclatge. 

Portem esmorzars sostenibles (sense embolcalls, dins la carmanyola) i saludables 

(entrepà, fruita). 

 

 

 

TÍTOL VI. DE LES PERSONES I COL·LABORACIÓ/PARTICIPACIÓ  

        DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR  

 

Capítol 1. Qüestions generals. 

El centre educatiu ha d’estendre la seva acció educadora més enllà del centre, en 

cooperació amb l’Ajuntament, i ha d’aprofitar tots els recursos per assegurar la 

continuïtat i la coherència educativa dels infants i els joves. És la manera de construir 

una escola arrelada a l’entorn i vinculada a la seva realitat social, una escola que 

treballa en xarxa i que col·labora amb l’entramat social i cultural que l’envolta. Per això 

és molt convenient: 

- desenvolupar en equip pluridisciplinari el treball de tots els professionals que 

intervenen en el procés educatiu, que faciliti una resposta educativa eficaç i coherent; 

- coordinar-se i col·laborar amb els altres centres educatius de l'entorn i amb els 

serveis educatius que hi intervenen; 
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- potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa amb el teixit associatiu i corporatiu de la 

localitat per aconseguir la continuïtat i coherència educativa i fomentar la integració 

social dels alumnes i llurs famílies; 

-  dinamitzar la participació de les famílies, amb una atenció especial als sectors 

desfavorits; 

-  fomentar la participació dels alumnes en els processos de decisió del centre; 

-  articular el projecte educatiu de centre amb un projecte comú d’entorn, vetllant per 

la continuïtat entre els valors que es treballen al centre i els de la resta d’activitats 

esportives, culturals i de lleure; 

- facilitar l’obertura del centre , els espais i recursos necessaris per al desenvolupament 

d’activitats lligades al treball d’entorn, i propiciar-hi la participació de tots els alumnes, 

amb una cura especial per als alumnes amb més necessitats; 

-  sensibilitzar i formar els membres de la comunitat escolar en els principis i objectius 

del pla educatiu d’entorn; 

- estimular la participació dels alumnes i de les seves famílies en les actuacions i 

activitats del pla educatiu d’entorn, no només com a beneficiaris, sinó també com a 

membres coresponsables; 

- coordinar-se i col·laborar amb les diferents entitats i associacions del municipi per tal 

d’establir relacions de cooperació, de participación. 

Capítol 2. Informació a les famílies. 

Referent normatiu: Capítol III. Les famílies. Article 25.  Llei d’Educació de Catalunya 

Les mares, els pares o els tutors dels alumnes, a més dels altres drets que els reconeix 

la legislació vigent en matèria d'educació, tenen dret a rebre informació sobre: 

 

a) El projecte educatiu. 

b) El caràcter propi del centre. 

c) Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té. 

d) La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilització que comporta per a les 

famílies. 

e) Les normes d'organització i funcionament del centre. 
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f) Les activitats complementàries, si n'hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que 

s'ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les 

famílies, l'aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta d'informació 

rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts. 

g) La programació general anual del centre. 

h) Les beques i els ajuts a l'estudi. 

Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en el centre tenen dret a 

rebre informació sobre l'evolució educativa de llurs fills. Amb aquesta finalitat, el 

Departament ha de preveure els mitjans necessaris perquè els centres, el professorat i 

altres professionals puguin oferir assessorament i atenció adequada a les famílies, en 

particular per mitjà de la tutoria. 

Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en centre tenen el dret i el 

deure de participar activament en l'educació de llurs fills. 

Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en centre tenen el dret  de 

participar en la vida del centre per mitjà del consell escolar i dels altres instruments de 

què es dotin el centre,  exercici de llur autonomia. 

Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de: 

 Respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre, contribuir a la convivència 

entre tots els membres de la comunitat escolar Les mares, els pares o els tutors tenen 

el deure  de col·laborar amb els professors i altres òrgans educatius per al millor 

desenvolupament de les activitats del centre. 

Assistir a les reunions convocades pels professors o d’altres òrgans de govern, per 

tractar assumptes relacionats amb la conducta o el rendiment acadèmic del seu fill. 

Facilitar els materials de treball al seu fill (llibres, llibretes, xandall, bloc, etc) i que els 

portin al centre. Procurar que el seu fill porti la vestimenta adequada i la neteja 

personal, que requereix l’assistència a un centre educatiu. Comunicar, al professor 

tutor del seu fill, si aquest, pateix malalties infecto-contagioses, de caràcter crònic, o 

malalties que requereixen d’una atenció especial. 

Justificar les absències del seu fill, davant del seu professor tutor, tal i com indica 

aquest reglament. 

Signar els documents necessaris, referits al seu fill i en representació seva, per la 

condició de L’Article 25 de la LEC especifica que les famílies o els tutors legals dels 

alumnes matriculats a l’escola tenen dret a rebre informació sobre l'evolució educativa 

dels seus fills, a més de rebre informació sobre: 
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a) El projecte educatiu. 

b) El caràcter propi del centre. 

c) Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té. 

d) La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilització que comporta per a les 

famílies. 

e) Les normes d'organització i funcionament del centre. 

f) Les activitats complementàries, si n'hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que 

s'ofereixen, l'aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta d'informació 

rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts. 

g) La programació general anual del centre. 

h) Les beques i els ajuts. 

Per tal de fer arribar aquestes informacions l’escola utilitza diferents vies de 

comunicación amb les famílies i/o representants legals: 

- Reunió d’aula (es celebra a principi de curs). 

- Entrevistes (mínim una per curs). 

- Informes (a Educació Infantil es donen dos informes anuals, al segon i al tercer 

trimestre, i a Educació Primària se’n donen tres coincidint amb el final de cada 

trimestre). 

- Fulls informatius durant el curs. En cas de famílies amb germans aquests es donarà un 

exemplar al germà/na petit/a per tal d’estalviar paper. 

- L’espai web, blog del centre (es va actualitzant a mesura que avança el curs escolar). 

 

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

Els pares/mares o tutors d’alumnes que estiguin matriculats al Centre podran 

organitzar-se en associacions de pares d’alumnes d’acord amb la legislació vigent.  

Les activitats pròpies de les associacions de mares i pares d’alumnes són aquelles que 

puguin respondre als objectius següents:  

Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, els pares, mares i 

tutors legals, als professors i als alumnes del centre i als seus òrgans de govern i 
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participació, en tot el que es refereix a l’educació dels seus fills i,en general, de tots els 

alumnes matriculats al Centre. 

Les associacions de mares i pares d’alumnes poden donar suport i assistència als seus 

associats i alumnes del Centre, mitjançant la programació i organització d’activitats 

extraescolars i serveis, d’acord amb el que estableixin els seus estatuts i normativa 

d’aplicació.  

Promoure la participació de les mares i pares dels alumnes en la gestió del Centre.  

Assistir els pares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la 

gestió del Centre.  

Gestionar el servei de Menjador Escolar. 

Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en el Consell 

Escolar i altres òrgans col·legiats del Centre.  

Facilitar la col·laboració del Centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de 

l’entorn.  

Promoure les activitats de formació de les mares i pares, tant en el vessant cultural, 

com l’específica de responsabilització en l’educació familiar. 

Les associacions de mares i pares d’alumnes podran tenir com a domicili social el 

Centre docent prèvia comunicació al Consell Escolar.  

Un membre de les associacions de mares i pares d’alumnes serà designat per aquesta 

per formar part del Consell Escolar com a representant de l’associació.  

Les associacions de mares i pares d’alumnes, a través dels seus òrgans de 

representació, gestionaran 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 les associacions de mares i pares 

d’alumnes es gestionaran de manera autònoma i separada amb comptabilitats 

independents.  

Les associacions de mares i pares d’alumnes podran participar en el desenvolupament 

de les activitats complementàries organitzades pel Centre, sense que en cap cas la 

participació pugui suposar aportar treball o serveis de persones associades o 

contractades per la qual aportació es puguin derivar deures o responsabilitats per al 

Centre i per a l’Administració educativa.  

Les associacions de mares i pares d’alumnes no podran aportar cap persona, sigui 

associada o contractada, perquè desenvolupi les activitats lectives del Centre, que són 
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responsabilitat i competència exclusiva i directe del personal docent o tècnic nomenat 

pel Departament d’Ensenyament.  

Les associacions de mares i pares d’alumnes podran aportar voluntàriament al Centre 

mitjans materials i econòmics per a la realització o millora d’algun aspecte de la vida 

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

recollits a l’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 les associacions de mares i pares 

d’alumnes. 

D’altres que, en el marc de la normativa específica, els assignin els seus respectius 

estatuts.  

L’AMPA organitzarà la festa de final de curs amb la col·laboració de l’Equip Directiu i el 

Claustre. 

Trobades periòdiques entre l’AMPA i l’escola 

Aquestes trobades han de servir per estrènyer els llaços de comunicació entre l’escola i 

la junta de l’AMPA.La funció principal és que es pugui intercanviar informació, valorar 

actuacions conjuntes i recollir suggeriments. Aquestes trobades també han de servir 

per compartir punts de vista, debatre aspectes rellevants de la vida del centre i 

consensuar actuacions conjuntes. 

Funcionament 

Temporització: mensual i sempre que es consideri convenient.. 

Participants: junta de l’AMPA i equip directiu. 

Dinàmica: la convocatòria la fa el director per escrit un cop escoltada la disponibilitat 

de l’AMPA.La secretària n’estén l’acta i en fa arribar una còpia a l’AMPA. 

Retroalimentació: se’n farà un seguiment dels acords presos i de les actuacions 

previstes i es comentaran a la següent trobada. 

Capítol 4. Carta de compromís educatiu. 

La carta de compromís educatiu expressa els compromisos que cada família i el centre 

s'avenen a adquirir en relació amb els principis que la inspiren, i que han de ser els 

necessaris per garantir la cooperació entre les accions educatives de les famílies i la del 

centre educatiu en un entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el 

desenvolupament de les activitats educatives. 
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Els compromisos expressats en cada carta s'entenen en el marc del respecte als drets i 

les llibertats de les famílies recollits a les lleis i pressuposen el respecte de la família al 

caràcter propi del centre. 

Els compromisos es refereixen, com a mínim, al seguiment de l'evolució dels i de les 

alumnes, a l'acceptació dels principis educatius del centre, al respecte a les conviccions 

ideològiques i morals de la família en el marc dels principis i valors educatius establerts 

a les lleis, a l'adopció de mesures correctores en matèria de convivència i a la 

comunicació entre el centre i la família. 

Els continguts de la carta de compromís educatiu són elaborats pel centre, en el marc 

de les orientacions del Departament d'Educació, amb la participació de la comunitat 

escolar, i són aprovats pel consell escolar. 

La carta és revisada periòdicament en els termes i terminis que acordin el centre i el 

pare, mare o tutor o tutora legal. L'actualització de la carta s'ha de realitzar, almenys, a 

l'inici de cada etapa educativa. 

La carta de compromís educatiu i les seves modificacions és signada per la direcció del 

centre públic i pel pare, mare o tutor o tutora legal de l'alumne/a. De la carta signada 

n'ha de quedar constància documental al centre i a la família. 

En l’annex ve el model de carta de compromís del centre aprovat pel Consell Escolar. 

 

Capítol 5. Altres òrgans i procediments de participació. 

Participació de la comunitat educativa en actes, celebracions, activitats,.. realitzats al 

centre 

Cal promoure la participació de les famílies a l’escola a través  de les activitats que es 

realitzen, sempre que sigui possible, com:  en les diferents festes que celebrem durant 

el curs: pessebres, nadales, tió i patges, Sant Jordi, Festa final de curs. Participar com a 

protagonistes  ( explicar la professió,..) a Ed. Infantil, facilitar materials per a l’ 

exposicions, xerrades adreçades a les famílies ( mossos, psicopedagocs, .. ). 

Cal promoure encara més aquest tipus de participació per tal d’enriquir  més les 

relacions, obrir més l’escola a les famílies i que aquestes coneguin de primera mà el 

que s’està fen al centre. 

 

Participació en campanyes i activitats organitzades per l’AMPA, Ajuntament i Entitats 

locals. 
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L’Escola participarà a les activitats culturals o d’esbarjo organitzades per l’AMPA, 

Ajuntament o entitats locals amb aquestes premisses ineludibles: 

a) No interferir en el Projecte Educatiu del Centre. 

b) Ser programades amb suficient antelació de manera que puguin ésser contemplades 

dintre de les programacions dels diferents cursos i àrees afectades. 

c) Ser valorades com a positives pel claustre. 

Participació en campanyes i activitats solidàries 

S’entén per aquest tipus de campanya les organitzades per ONGs(recollida de roba, 

aliments,..) i per la mateixa escola o entitats similars fora de l’àmbit municipal. La 

participació del Centre es condicionarà a l’interès social i pedagògic que tingui cada 

campanya i que no interfereixin en el nostre PEC. És una manera d’implicar i fer 

participar a les famílies. 

 

 

 

Capítol 6. Mestres.   

Secció 1. Responsabilitat dels mestres en activitats escolars. 

L’incompliment per part dels mestres dels deures que els afecten determina la seva 

responsabilitat. L’assumpció de les seves responsabilitats es determina segons el que 

estableixen  aquestes NOFC i, en qualsevol cas, la legislació vigent. 

D'acord amb el que disposa l'article 138 de la Llei 12/2009, d'educació, i la resta de 

legislació aplicable, l'Administració educativa respon de les possibles responsabilitats 

civils indemnitzables que es puguin derivar de procediments judicials seguits contra els 

funcionaris docents i de la prestació de les fiances corresponents. 

L'Administració educativa vetlla, en tot moment, perquè els professors disposind'una 

defensa adient, quan arran d'una denúncia, demanda o querella per actuacions i/o 

omissions en l'exercici de les seves funcions, necessitin assistència lletrada, sempre 

que els interessos dels defensats i els de la Generalitat no siguin oposats o 

contradictoris. Se seguiran, en aquest sentit, els criteris que estableix el Decret 

57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel 

qual s'aprova el Reglament dels Serveis Jurídics de l'Administració de la Generalitat de 

Catalunya (DOGC núm. 3584, de 27.2.2002). Entre les funcions que s'assignen al 
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Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya hi ha la defensa dels funcionaris de la 

Generalitat per actes o omissions comesos en l'exercici del seu càrrec, dels quals 

puguin derivar-se responsabilitats per a la institució o per al funcionari 

 

Secció 2. Adscripció del mestre a cursos i nivells. 

Correspon al Director del Centre adscriure el professorat als cicles, cursos i àrees en la 

forma més convenient per a l’educació dels alumnes. 

A l’hora d’assignar la tasca lectiva a cada membre del professorat es valoraran els 

criteris següents: 

a) Les necessitats del centre determinades pel seu PEC i la Programació General del 

Curs. 

b) La continuïtat dels equips docents. 

c) L’acció tutorial. 

d) L’especialització i capacitació del professorat en les diverses matèries. 

e) L’experiència docent en un determinat cicle o àrea. 

 

Secció 3. Permisos d’absència i llicències. 

 El Director del Centre, prèvia sol·licitud per escrit per part del mestre interessat podrà 

concedir permís en els supòsits que marqui la normativa vigent de cada curs. 

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

les llicències establertes per normativa. La durada d’aquestes llicències serà la que 

estableixi la normativa legal vigent en el moment de la sol·licitud de la llicència. 

Els directors dels centres han de registrar les absències del personal adscrit al centre 

mitjançant l'aplicació informàtica de l'expedient d'absències disponible al portal ATRI 

(Gestió del temps / Expedients docents). S'ha d'explicitar el motiu de l'absència segons 

la classificació següent: 

a. Absència per motius de salut de durada màxima d'un dia 

b. Absència per assistència a consulta mèdica 

c. Absència justificada 

d. Encàrrec de serveis 
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e. Formació 

El director del centre ha d'arxivar i tenir a disposició de les persones afectades, de la 

Inspecció d'Educació i del consell escolar la documentació interna emprada per fer el 

control d'absències i els justificants presentats. Tanmateix, en cap cas no podran 

conservar-se els justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les 

persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques realitzades...), els quals s'hauran 

de retornar a les persones interessades. En cas que no es conservi cap documentació 

que justifiqui l'absència, caldrà deixar constància a l'apartat Observacions que 

l'absència ha estat correctament justificada mitjançant documentació adequada i 

suficient. 

En cas d'absència injustificada, caldrà registrar-la a l'aplicació informàtica i seguir el 

procediment especificat a l'apartat "Supòsits d'absència i d'impuntualitat dels 

professors. Aplicació de la deducció proporcional d'havers" de les instruccions d’inici 

de curs del Departament d’Ensenyament. 

Es recorda que les baixes per malaltia o IT (absència per motius de salut de durada 

superior a un dia) no han de ser registrades a l'aplicació informàtica, ja que el control i 

seguiment d'aquestes llicències correspon als serveis territorials. En aquests casos 

caldrà que el director del centre segueixi les instruccions específiques que es detallen a 

continuació. 

• Justificació d'absències 

—Absències per motius de salut de durada màxima d'un dia 

Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del 

seu inici amb una durada màxima d'un dia s'acreditaran documentalment mitjançant 

justificació de presència o document acreditatiu d'atenció mèdica, en el qual ha de 

constar el nom i cognoms del pacient, la data d'atenció mèdica i les dades 

identificatives del centre o consulta mèdica. 

Aquestes absències també podran ésser acreditades mitjançant declaració responsable 

de la persona interessada, de conformitat amb el model "Declaració responsable 

justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica" del 

Departament d’Ensenyament. 

Els justificants o la declaració responsable es faran arribar al director del centre on la 

persona presta serveis, el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball. 

—Absències per assistència a consulta mèdica 

L'assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l'horari de treball i els casos 

en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats 
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mitjançant declaració responsable de la persona interessada, de conformitat amb el 

model "Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o 

d'assistència a consulta mèdica". 

L'assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i 

retornar al lloc de treball i s'ha d'acreditar documentalment mitjançant justificant del 

centre o consulta mèdica, en el qual ha de constar expressament el nom i cognoms del 

/ de la pacient i l'hora d'entrada i sortida del centre o consulta mèdica. 

El justificant, juntament amb la declaració responsable, es farà arribar al director del 

centre on la persona interessada presta serveis, el mateix dia en que retorna al lloc de 

treball. 

—Absències justificades 

Com a absència justificada els directors dels centres registraran tots els permisos que 

són competència del director i que estan detallats al document "Llicències i permisos 

del personal docent" de les Instruccions d’inici de curs del Departament 

d’Ensenyament. Per a la seva justificació se seguiran els criteris que s'especifiquen en 

el document esmentat. Es podran registrar també com a justificades les absències 

provocades per causes de força major, que hauran de correspondre a fets o situacions 

que per la seva naturalesa no s'hagin pogut preveure ni evitar. 

—Absències per encàrrec de serveis 

Les absències per encàrrec de serveis estan justificades quan en la seva concessió s'ha 

seguit el procediment establert a l'apartat d'aquest document d'organització i 

funcionament que hi fa referència. 

—Absències per motius de formació 

S'inclouen en aquest supòsit les absències per motius de participació en cursos de 

formació i altres activitats formatives dins el Pla de formació permanent del 

professorat justificades amb la conformitat de l'admissió de l'alumne. 

—Absències per motius de salut de durada superior a un dia (Baixa per malaltia o IT) 

Les absències produïdes per motius de salut de durada superior a un dia es justificaran 

necessàriament mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa i seguiran la 

tramitació corresponent a la situació d'incapacitat temporal. Tan bon punt el 

treballador tingui coneixement de la seva situació de baixa, ho ha de comunicar al 

director del centre on està adscrit, fent-li arribar el comunicat de baixa com a molt tard 

l'endemà de la seva expedició. 
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La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la 

qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a 

dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball. 

Els directors dels centres faran arribar els comunicats mèdics de baixa, confirmació i 

alta a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials  amb la màxima 

urgència. 

 

 

Secció 4. Substitucions dels mestres. 

En tots els casos de permisos i llicències la Direcció del Centre haurà 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. En el cas dels permisos o absències de curta 

durada i quan no hi hagi substituts, l’escola cobrirà l’absència del mestre organitzant la 

substitució d’acord amb el quadre de substitucions que elabora l’equip directiu i que 

s’aprova en el PAC. 

Quan es produeixi una absència continuada sense substitució es podran buscar 

fórmules alternatives de substitució per no perjudicar l’alumnat amb nombrosos canvis 

de professorat. 

En el cas de les llicències i en base a allò que estableixi la normativa vigent, el Director 

del Centre sol·licitarà als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament la 

presència d’un mestre substitut durant el temps que falti el professor titular. 

Sempre que l’absència del mestre pugui ser prevista, aquest procurà disposar, 

conjuntament amb el mestre de nivell i/o del cicle, les activitats que han de portar a 

terme els seus alumnes durant el període de substitució. 

 

Secció 5.  Actuacions en cas d’accidents i incidents. 

Els alumnes que es lesionin lleument a l’escola (cops, rascades, petits talls...) seran 

atesos pel mestre responsable en aquells moments de l’activitat. 

En el cas que un alumne es lesioni i el mestre creu necessari la intervenció d’un 

professional sanitari, s’intentarà localitzar la família pel seu trasllat al CAP 

corresponent. En el cas que això no fos possible, el tutor de l’alumne o qui determini la 

Direcció del centre serà el responsable d’acompanyar-lo al centre sanitari. El mestre 

que es trobi dirigint una activitat escolar en el moment de l’accident informarà el més 
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aviat possible i detalladament al Director del Centre dels fets ocorreguts. El Director 

del Centre ho comunicarà al Departament d’Ensenyament per tal que realitzi tots els 

tràmits. 

D'acord amb el que disposa l'Ordre de 13 de novembre de 1989, per la qual s'aproven 

les instruccions que regulen les actuacions, els tràmits i la gestió que han de fer els 

centres docents públics de nivell no universitari de Catalunya en determinats casos 

d'accidents o incidents (DOGC núm. 1225, de 29 de novembre), modificada per l'Ordre 

de 16 d'octubre de 1991 (DOGC núm. 1510, de 25 d'octubre), el professor o altres 

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

extraescolar o complementària en la qual tingui lloc un accident, hauran d'atendre la 

situació produïda amb els mitjans de què puguin disposar, actuant en tot moment amb 

diligència i conformement al que estableix la normativa vigent. 

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

serveis territorials a fi que l'òrgan competent pugui prendre les mesures adients de 

protecció de l'alumne accidentat, si escau, i assabenti el pare, la mare o els seus tutors 

legals, o les persones perjudicades (tercers), dels fets ocorreguts i del procediment 

establert per reclamar en via administrativa. 

Per iniciar el procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial en via 

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

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

particulars adjuntin a l'escrit documentació acreditativa del seu dret i un detall sobre 

l'estimació del perjudici ocasionat. En el cas d'accidents soferts per alumnes, els 

interessats presentaran una fotocòpia del llibre de família o del document judicial que 

acredita la representació legal del menor, el certificat mèdic de lesions, la justificació i 

avaluació de les despeses originades, o que es puguin originar, en ocasió de l'accident, 

i qualsevol altra documentació que considerin pertinent. 

El director del centre ha d'emetre un primer informe descriptiu de la possible lesió en 

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

puguin donar lloc a responsabilitat civil de l'Administració, l'ha de traslladar per via 

urgent a la direcció dels serveis territorials. El director del centre, amb l'assistència 

deguda, haurà d'elaborar posteriorment un informe detallat dels fets i de les 

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

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

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

la persona que tenia encarregada la direcció, la vigilància o la custòdia de l'alumne en 

el moment de produir-se l'accident, i les informacions verbals o documentals de què 

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

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

corresponent. 

Actuació en situacions d'emergència vinculades a l'àmbit escolar 

Quan al centre educatiu o en qualsevol activitat que es faci fora del mateix (excursions, 

colònies, viatges…) es produeixi una situació d'emergència (mort, accident greu…) cal 

trucar al 112 per tal que el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) activi els recursos 

necessaris per atendre la situació. El director del centre és l'interlocutor del SEM 

durant la situació d'emergència. La intervenció dels professionals del Departament 

d'Ensenyament (EAP i professors d'orientació educativa) dóna suport a l'equip del SEM 

que gestioni la intervenció psicològica. 

En el cas d’incidents on es produeixin desperfectes materials tant en el propi centre 

com en altres instal·lacions, s’aplicarà el que disposa la normativa del Departament 

d’Ensenyament en matèria de cobertura d’assegurances de danys materials. 

Secció 6. Comunicació amb els pares i mares. 

A l’inici de cada curs escolar es farà una reunió per cicle amb els mestres i pares 

d’alumnes, on s’informarà dels aspectes més importants de la Programació anual de 

centre, que aprovarà el Consell Escolar. Els continguts de les reunions s’establiran amb 

la cap d’estudis  i els equips de cicle. 

Quan correspongui, l’escola comunicarà als pares d’alumnes la informació relativa a 

activitats, sortides, colònies aprovades en el PAC. Per a qualsevol d’aquestes activitats 

que es realitzen fora del recinte del Centre caldrà el permís exprés i per escrit dels 

pares o tutors, el qual s’atorgarà a començament de curs. 

Tot el professorat del Centre destinarà una hora, un dia a la setmana, durant tot el 

curs, per a reunions amb els pares. Aquesta hora quedarà estipulada en el PAC. Cada 

tutor informarà als pares del dia i l’hora d’aquestes reunions a principi de curs. 

Preceptivament i com a mínim, cada tutor tindrà una entrevista per cada curs 

acadèmic amb els pares o tutors legals de cada un dels seus alumnes. 

A finals del mes de juny, el Centre convocarà una reunió amb els pares o tutors legals 

dels alumnes que iniciaran P-3 el proper curs. En aquesta reunió s’informarà als pares 

del funcionament general de l’escola i específicament d’aquells aspectes que afectin 

directament als nous alumnes de P-3. 

Per als alumnes que utilitzin agenda, aquesta serà el mitjà per a comunicar-se entre les 

famílies i el professorat. 
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En el cas que el nen/a hagi de sortir abans del centre (per anar al metge...) cal que el 

pare o la mare faci una nota a l’agenda; l’alumne la  donarà al mestre/a en arribar a 

l’escola. És necessari que els pares o algun familiar vinguin a buscar els fills a l’escola 

quan hagin de sortir en horari lectiu. 

Els alumnes que encara no utilitzin l’agenda escolar, quan hagin de fer alguna 

comunicació, ho podran fer per escrit, per telèfon o comunicant el fet personalment a 

secretaria. 

 

Qualsevol informació que afecti a l’alumne/a  ha de ser comunicada per escrit al 

tutor/a. 

- Els alumnes que no puguin fer Educació Física han de portar un justificant mèdic. 

- Quan un alumne ha de faltar a l’escola ha de portar un justificant signat pels pares. 

- Cal portar les autoritzacions de les sortides degudament omplertes i signades. 

 

 

 

 

Capítol 7. Alumnes. 

Secció 1. Admissió i matriculació d’alumnes. 

Tot/a nen/a en edat escolar té dret a ser admès com a alumne en l’Escola Mare de Déu 

de la Roca d’acord amb la normativa vigent. En cap cas no hi haurà discriminació per 

raons ideològiques, religioses, morals, de raça o de naixement. 

 La matriculació en el Centre suposa, per part de l’alumne i la seva família o tutors 

legals, l’acceptació d’aquestes NOFC així com el PEC, la Carta de Compromís i altres 

documents del centre. 

El decret de matriculació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat establirà la 

baremació dels alumnes, així com el procediments a seguir per l’escola en el procés de 

matriculació. Cada curs es seguiran les directrius i actuacions que fixa el decret de 

Preinscripció i matriculació així com dels acords adoptats per la comissió 

d’escolarització municipal. 
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Els pares o tutors legals presentaran la documentació necessària per fer la 

preinscripció i la matriculació aprovada pel Departament d’Ensenyament d’acord amb 

la normativa del curs vigent. 

En la complimentació de la documentació que cal presentar per a la inscripció d’un 

alumne en el Centre, es vetllarà per a què pares o tutors legals especifiquin si l’alumne 

té alguna malaltia específica, retard d’aprenentatge o pateix algun tipus d’al·lèrgia que 

en algun moment precisi d’alguna atenció especial. 

Es consideraran tutors legals aquells que ho acreditin mitjançant document oficial o 

sentència judicial i, en aquest cas, tindran els mateixos drets dins el Centre que els 

pares naturals.  

El Centre organitzarà una jornada de portes obertes abans de la pre-inscripció dels 

alumnes per al proper curs per a informar als pares sobre el seu funcionament, 

organització, mostrar-los les instal·lacions i per a respondre a totes aquelles qüestions 

que siguin del seu interès. 

L’òrgan competent per a decidir l’admissió dels alumnes és el Consell Escolar, segons 

allò que marca la normativa vigent. 

 

Secció 2. Adscripció i promoció d’alumnes. 

Els alumnes ingressaran al centre  en el cicle d’Educació Infantil al nivell de P-3 l’any 

natural en què compleixin tres anys. La resta d’alumnat que vulgui ingressar al centre 

que vingui d’altres centres o països es seguiran les directrius marcades a l’aplicatiu  

d’Admissió i Vacants del Departament d’Ensenyament, la Inspecció, la Comissió 

d’escolarització municipal així com els decrets que regulen cada curs la Preinscripció i 

la matriculació dels alumnes. 

Tot aquell alumne que vingui d’un altre centre es posarà al mateix nivell de l’altra 

escola  i si ve d’un altre estat o de fora del sistema educatiu català  es matricularà al 

curs que li correspongui per edat. 

En casos excepcionals però, un/a alumne/a serà matriculat a un curs que no li pertoca 

si les seves necessitats educatives ho requereixen i sempre hi quan l’EAP, la inspecció 

educativa i la mateixa escola i donin el vist-i-plau i la família o els tutors legals hi 

estiguin d’acord. Una vegada decidit el nivell, li serà  assignat el grup classe que tingui 

vacants i que es consideri més adient respectant la compensació entre grups paral·lels 

La pertinença de l’alumnat a un mateix grup-classe serà estable durant almenys un 

cicle escolar complet. No obstant, de manera puntual, es podrà proposar un canvi 
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durant el cicle per qüestions objectives d’aprofitament escolar i/o com a mesura 

disciplinària ja sigui de forma puntual o definitiva. 

Al finalitzar l’Etapa d’Educació Infantil, el Cicle Inicial i Mitjà les comissions d’Avaluació 

valoraran i establiran les reestructuracions dels grups-classes seguint els criteris 

establerts en el Títol IV ( Organització pedagògica de centre), capítol 2 ( organització de 

l’alumnat) d’aquestes NOFC.  

A l’inici de l’oferta educativa del centre ( P-3) els grups paral.lels es formaran de 

manera compensada quant a: 

- Gènere  (ordre alfabètic) 

- Número 

- Dates de naixement 

- Necessitats educatives específiques, problemes mèdics,. 

- Es tindrà en compte la informació facilitada per la llar d’Infants. 

 

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

d’Avaluació, escoltats el mestre tutor, especialistes, mestre d’Educació Especial i el 

psicopedagog de l’EAP si es creu convenient. La decisió que un alumne romangui un 

any més en qualsevol dels cursos de primària podrà ser adoptada una sola vegada al 

llarg de la seva escolarització (art 6.4 de l’Ordre EDU/296/2008).  

Els alumnes no podran repetir més d’un any excepte en aquells casos que el 

Departament d’Ensenyament autoritzi la modificació curricular individual prèvia 

petició del Centre. 

Els alumnes de sisè curs de Primària rebran, al llarg del curs, informació sobre 

l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO). 

Secció 3.  Participació dels alumnes. 

Els alumnes participaran en la vida del Centre: 

a. Per mitjà de la seva integració personal en l’activitat acadèmica. 

b. Per mitjà dels encarregats, dels delegats de classe, segons allò que s’estipuli els 

equips de cicle per a cada cicle i nivell. 

c. Mitjançant grups constituïts per a fins concrets. 
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Els tutors dels diferents cicles, i des de ben aviat conforme es desenvolupi la capacitat 

dels alumnes, incentivaran l’elecció de la figura de delegat/ada de classe i altres 

alumnes responsables de diverses tasques, referents a la vida de l’aula (encàrrecs, 

ordre, pissarra, plantes...). 

A partir de 5è de Primària, els alumnes delegats/ades de classe assumiran les següents 

funcions: 

a. Fer de portaveu davant els alumnes, del tutor i mestres que formen part de la classe 

o cicle. 

b. Fomentar la participació de tots els alumnes en els equips de treball o comissions 

que s’organitzin a l’aula de finalitats acadèmiques, lúdiques i/o educatives. 

c. Assistir a les reunions a les quals se’ls demani la seva participació: revista, festes... 

d. Fer propostes i ajudar a cercar solucions referents a l’organització de l’aula o a 

conflictes que sorgeixin en el grup-classe. 

e. Informar els seus companys de classe de les propostes i de la informació que rebi 

com a delegat/ada de classe.  

f. Altres funcions que li siguin encomanades pel mestre tutor o pel mestre responsable 

de les comissions en les quals participi. 

g. Les assemblees es realitzaran periòdicament durant el curs escolar. 

Els delegats de classe, quan n’hi hagi, tenen els següents drets: 

a. Disposar de temps per a informar la classe, sempre que això no suposi una 

pertorbació del normal desenvolupament de l’activitat escolar. 

b. A ser escollit per seus companys de classe.  

Els alumnes delegats/ades de classe tenen els següents deures: 

a. Exercir les funcions dels delegats de classe citades en aquest NOFC 

b. Comunicar al mestre tutor tots els problemes i incidents que sorgeixin en el 

grup-classe. 

c. Proporcionar amb el seu comportament una via d’exemple pels seus companys/es. 

  

 

    TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE    
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Capítol 1. Aspectes generals. 

Secció 1. Entrades i sortides del centre. 

• Els alumnes d’Educació Infantil que tinguin la classe dins de l’edifici principal 

entraran i sortiran  per les portes del porxo que dóna a l’Avinguda Doctor Sagarra. 

Els pares dels alumnes de P-3 acompanyaran els alumnes a les classes i els recolliran 

davant de les mateixes. 

• Els alumnes de Cicle Inicial entraran a l’edifici pel porxo que dóna a les pistes 

del pati i els alumnes de 2n entraran per les portes de l’edifici principal. La sortida de 

tots els alumnes de Cicle Inicial serà per la porta principal. 

• Els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior entraran i sortiran per les portes de  

l’edifici principal. 

• Tots els alumnes faran les files als llocs assignats i seran acompanyats pels seus 

mestres fins a les classes. 

• Els alumnes d’Ed. Infantil es lliuraran a les famílies o a les persones autoritzades 

per les mateixes. És responsabilitat de les famílies avisar de qualsevol canvi 

d’acompanyant. 

• Els alumnes de Cicle Inicial es lliuraran a les famílies o persones autoritzades 

per les mateixes, sempre que no hi hagi autorització escrita perquè puguin sortir sols 

del centre. (L’autorització cal recollir-la a la secretaria). 

• A partir de 3r. de Primària els alumnes podran sortir sols del centre. 

• No es pot sortir de l’escola en horari escolar sense una autorització signada pels 

pares i/o tutors i el vist-i-plau del tutor o director en cas d’absència del mateix. Els 

pares/tutors hauran de venir al centre a buscar l’alumne. 

• Quan es produeix un retard es trucarà la família perquè vinguin a recollir-lo. Un 

cop esgotat sense efecte els intents de comunicació amb la família, es deixarà un 

marge d’uns 15 minuts i es comunicarà la situació a la policia local; s’acordarà amb ells 

la forma per lliurar-lo a la seva custòdia. 

La reiteració freqüent d’aquests fets en una mateixa família ha de ser tractada de 

manera similar als supòsits d’absentisme. 

El centre aplicarà en aquest casos el Pla d’Absentisme municipal.  
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L’entrada i sortida d’alumnes es realitzarà per la porta de l’Avinguda Dr. Sagarra. Els 

autocars del transport escolar deixaran i recolliran els alumnes dins del centre. La seva 

porta d’accés és la de la Carretera de Colldejou 

• Al les hores d’entrada i sortida els alumnes han de ser al centre puntuals a les 9 

h. i a les 15 h. En cas de retards s’aplicarà també el Pla d’Absentisme municipal per 

aquest casos. 

• Els alumnes de transport han de comunicar al tutor i als encarregats de 

transport si no fan ús del servei en dies puntuals. 

• La porta principal s’obrirà 5 minuts abans de les hores d’entrada establertes. 

• Els pares d’Ed. Infantil no han de romandre dins el recinte escolar una vegada 

acompanyats els alumnes a la fila corresponent. 

• Els pares dels alumnes d’Ed. Primària no cal que acompanyin els alumnes a les 

files. 

• No està permesa l’entrada de vehicles dins el recinte escolar per deixar ni 

recollir els alumnes per motius de seguretat. 

• Per motius de seguretat, en cas que hagi de venir una persona diferent a 

recollir els vostres fills/es, us preguem que aviseu el mestre corresponent. 

• A partir de les 12:30 h., fins les 14’55 i després de les 16:30 h. la permanència 

d’alumnes dins del recinte escolar només s’autoritza si es queden al menjador, a les 

activitats extraescolars o si algun mestre/a ho requereix. 

 

Secció 2. Visites dels pares. 

Les visites o entrevistes dels pares/mares dels alumnes amb els/les professors/es es 

realitzaran de manera ordinària, el dia de la setmana i en l'horari que al començament 

de curs es determina en la corresponent Programació General Anual del Centre. Al 

llarg del curs, com a mínim, es realitzarà una  entrevista a cada família. Si en algun altre 

moment la família o el professorat creu convenient parlar de l’alumne/a, pot concertar 

una entrevista per mitjà d’una nota escrita a l’agenda escolar o parlant directament 

amb el tutor/a. 

Secció 3. Sortides, activitats complementàries i extraescolars. 

Sortides 

La programació de les activitats que hagin de ser realitzades fora del recinte escolar 

s'haurà d'incloure a la Programació General Anual del Centre. En el marc d'aquesta 
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programació, les activitats concretes seran autoritzades pel/la director/a i 

comunicades al Consell Escolar en la seva propera reunió. 

Les visites i/o excursions estaran degudament programades, s’informarà els/les 

pares/mares dels alumnes afectats, els quals hauran de signar la corresponent 

autorització, amb signatura i DNI, d'assistència dels seus fills, sense la qual no hi 

podran assistir. 

Per a les sortides pel poble es signarà una única autorització vàlida per atot el curs. 

En el cas dels alumnes que no facin la sortida i vinguin al centre romandran en una 

altra classe amb tasques preparades. D’altra banda i com a mesura disciplinària es 

podrà deixar sense sortida a un alumne. 

Quan un alumne no pot assistir a una sortida i n’ha fet el pagament, no se li retornarà 

l’import del bus i no sempre quedarà garantida la devolució de la resta de diners. 

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

necessàriament mestre/a, llevat d’aquelles en què el consell escolar del centre 

determini altres condicions que exigeixin una proporció superior. 

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

normativa vigent. 

La relació d’alumnes/professor o acompanyants per a les sortides ha de ser la següent: 

cicle de parvulari, 10/1; cicle inicial i mitjà, 15/1; cicle superior, 20/1. En el cas que les 

activitats es perllonguin més d’un dia, les relacions alumnes/professors o 

acompanyants són de: cicle de parvulari, 8/1; cicle inicial i cicle mitjà, 12/1; cicle 

superior, 18/1. Excepcionalment el consell escolar del centre, justificant-ho 

adequadament i valorant les implicacions de seguretat, podrà, per a una activitat 

concreta, acordar el canvi d’aquesta relació establerta amb caràcter general. 

Les activitats no previstes a la Programació General Anual del Centre i es cregui adient 

participar-hi seran autoritzades pel/la director/a dels centre i comunicades al Consell 

Escolar en la propera reunió. 

Totes aquelles autoritzacions i/o pagaments lliurats més enllà del termini establert, 

quedaran excloses de l’activitat. Els/les alumnes hauran de portar el material i/o 

equipament necessari que es demani per a la sortida: Per contra no podran portar 

llaminadures, begudes en llauna o vidre i aparells electrònics,.. 

Activitats extraescolars 

Les activitats extraescolars: aquelles que no tenen continguts propis de les activitats 

lectives ni de les activitats complementàries, són planificades, programades, 
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organitzades i desenvolupades prioritàriament per les associacions de mares i pares 

d’alumnes. Ajuntaments, o altres entitats i associacions. Tenen com a finalitat la 

formació de l’alumnat en aspectes socioeducatius i de lleure sense relació directa amb 

l’activitat pròpiament escolar. Tenen caràcter voluntari per a l’alumnat. Es 

desenvolupen en tot cas fora de l’horari lectiu i sense que puguin interferir en el 

normal desenvolupament de les activitats escolar lectives o complementàries. Es 

poden realitzar dins o fora de les instal·lacions del Centre, sense perjudici dels requisits 

que puguin establir, dins de les seves competències, l’Ajuntament i òrgans de govern 

del Centre.  

Tant el Consell Escolar com la Direcció del Centre hi col·laboraran facilitant i estimulant 

la seva  realització amb la cessió d’espais i material del Centre, i en tots aquells 

aspectes que siguin de la seva competència, d’acord amb el procediment previst en 

aquest reglament de règim intern, el que estableixi el seu Consell Escolar, i tenint en 

compte el normal desenvolupament de la vida escolar.  

En les activitat extraescolars, si són organitzades  per l’associació de mares i pares 

d’alumnes, podran participar a més dels alumnes del centre els fills dels socis 

col·laboradors, segons el que estableixi els seus estatuts.  

La Direcció del Centre facilitarà el desenvolupament de les esmentades activitats i la 

seva integració en la seva vida escolar i les inclourà en el PAC que anualment aprova el 

Consell Escolar.  

Les activitats extraescolars seran organitzades, programades, dirigides i quedaran sota 

la responsabilitat de les entitats o persones que hagin fet la sol·licitud. Aquesta 

mateixa entitat serà responsable de les actuacions del personal contractat per a portar 

a terme aquestes activitats, al qual haurà de donar a conèixer la normativa d’aquestes 

NOFC que els hi pugui afectar en el desenvolupament de l’esmentada activitat.  

Qualsevol activitat que es porti a terme en el Centre per part de l’AMPA, haurà de ser 

aprovada pel C. Escolar, fent constar a la corresponent acta que la seva realització 

tindrà lloc fora de l’horari escolar i dins els espais que preceptivament es delimitaran 

per la seva execució, amb la responsabilitat exclusiva de l’AMPA del compliment de les 

condicions d’ús que s’acordin.  

Les associacions de mares i pares d’alumnes disposaran de l’autonomia i competències 

previstes a la Llei i als seus estatuts per a l’organització, direcció i desenvolupament de 

les activitats extraescolars corresponents, i de les quals se’n fa responsable.  

Les associacions de mares i pares d’alumnes, com persona jurídica, podrà contractar, 

sota la seva responsabilitat, personal o empreses per a realitzar les activitats que 

organitzi dins les seves competències.  
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El personal que tingui cura de la realització d’aquestes activitats extraescolars haurà 

d’estar degudament contractat per l’AMPA i donat d’alta a la S. Social, bé sigui com a 

treballador/a per compte aliena o bé com a treballador/a per compte pròpia.  

Els organitzadors de les activitats extraescolars seran responsables:  

a. Supervisar el bon funcionament i de la utilització del material escolar.  

b. Informar els monitors/es de les activitats que es portaran a terme en el Centre 

durant el curs escolar.  

c. Informar de la normativa pactada, prèviament, entre les associacions de mares i 

pares d’alumnes i l’escola a començament de curs i el coneixement de les NOFC 

aprovat pel Consell Escolar.  

d. Coordinar amb l’Equip Directiu i Coordinador d’activitats i serveis escolars el 

seguiment i l’avaluació de les activitats extraescolars que es porten a terme durant el 

curs escolar.  

El Consell Escolar vetllarà pel bon desenvolupament de les activitats extraescolars així 

com del a correcta actuació del personal contractat per l’entitat organitzadora, i es 

reserva el dret d’interrompre aquestes activitats per causa de força major o quan no 

s’ajustin a les disposicions d’aquestes NOFC. 

 

 

 

Secció 4. Vigilància de l’esbarjo. 

El temps d'esbarjo serà tutelat per mestres del centre segons els torns que consideri 

adients per la Direcció i el  Consell  Escolar del Centre. 

En la Programació General Anual del Centre es determinaran els torns dels mestres 

encarregats de l'esmentada tutela. 

Els mestres vetllaran pel compliments de les NOFC al pati. 

L’alumnat no pot romandre a les aules ni als passadissos, llevat de estiguin 

acompanyats per un professor. 

En cas de pluja o d’altres circumstàncies que l’aconsellin, els alumnes hauran de 

romandre a les classes i serà la direcció del centre qui ho comunicarà . En cap cas es 

poden quedar els alumnes sols a la classe. Aquesta responsabilitat serà compartida per 

tutors i especialistes. 
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Els alumnes han de respectar i ser responsables del material que utilitzin per jugar a 

l'hora dels patis (pilotes, cordes…). 

L’horari de pati serà per a tots els alumnes el mateix ( actualment de 11 a 11’30 hores) 

La distribució dels patis serà la següent:  

- Alumnes de P-3 al pati davant de les seves aules. 

- Alumnes de P-4 i P-5 al pati del porxo davant l’avinguda Dr. Sagarra 

- Alumnes d’Ed. Primària al pati general ( pistes i camp de futbol de terra). 

A l’espai del pati de d’ed. Primària es permetrà l’accés de l’alumnat a la zona del porxo 

de l’entrada principal ni la zona d’entrada la centre. 

Normes de convivència al temps d’esbarjo: 

• Evitar els jocs violents. 

• Respectar el mobiliari del pati. 

• Comunicar les incidències als mestres del pati. 

• No jugar amb l’aigua ni mullar-se. 

• Menjar tot l’esmorzar i llençar l’embolcall a les papereres. 

• Respectar i utilitzar correctament els jocs del pati (Ed. Infantil). 

• Acceptar les normes dels jocs. 

• Recollir els jocs i guardar-los quan acabi l’hora d’esbarjo( Ed. Infantil ). 

• Sortir i entrar del pati ordenadament seguint les indicacions del mestre. 

Secció 5. De les absències.  

5.1  Assistència del professorat 

La puntualitat ens la prenem com a requisit bàsic per assegurar el funcionament del 

centre. Per això com a professors/es: 

a) Ens comprometem a ser puntuals en arribar al centre dintre de l’horari fixat d’inici 

de la nostra jornada laboral, tant al matí com a la tarda, justificant, en cas de retard, el 

motiu del mateix. 

b) Quan un professor/a preveu que ha de faltar, ho comunica al/a la Cap d’Estudis o, si 

no es possible, a la resta de l’Equip Directiu per coordinar l’atenció a l’alumnat que es 

vegi afectat per aquesta absència. A més el/la professor/a que ha de faltar, haurà de 
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posar-se en contacte amb el mestre que realitzarà la substitució, prèvia consulta a la 

Cap d’Estudis, per tal de  facilitar-li la programació del treball a dur a terme durant la 

seva absència. 

c) A la Direcció es troben els fulls de sol·licitud de permís que haurà d’emplenar el/la 

professor/a i que ha de presentar al/a la Directora/a el/la qual, un cop estudiada la 

sol·licitud, li lliurarà la corresponent autorització. 

d) El/la professor/a presentarà el justificant corresponent de la seva absència al/ a la 

Director/a i la seva absència quedarà reflectida en el Registre d’Absències, en el que 

signarà certificant així la seva conformitat . Si l’absència no s’ha pogut preveure, el 

justificant es lliurarà el dia de la incorporació al centre. En qualsevol cas s’ha de 

presentar el document justificatiu. 

e)  Abans del dia 7 de cada mes, els/les professors/es amb faltes no justificades, haurà 

de presentar les al·legacions al/ a la Directora/a, dels motius de la falta d’assistència. 

 

 

5.2  Assistència de l’alumnat 

a) L’assistència de l’alumnat és obligatòria i es controla pels/per les tutors/es en els 

fulls d’assistència de l’alumnat. 

b) Els/les alumnes tenen l’obligació d’arribar puntualment al centre. En les primeres 

hores del matí o de la tarda es permès un retard de cinc minuts per entrar a classe que 

haurà de ser justificat pels pares/mares o tutors/es legals. 

c) Si per motius de força major: visita mèdica, indisposició lleu, … s’arriba més tard, 

l’alumne/a entrarà acompanyat pel pare/mare o tutor/a que justificarà el retard. Per 

tal d’evitar la interrupció de la classe on s’havia d’incorporar, s’esperarà a la Secretaria 

fins la propera classe. 

d) Si durant la classe els progenitors o tutors/es venen a buscar l’alumne/a, per algun 

motiu justificat, signaran en el full en el que consta el dia i l’hora en la qual se 

l’emporten. Els pares/mares esperaran que baixi el seu/va fill/a. 

e) Les faltes d’assistència de l’alumnat deuran ser degudament justificades pel 

pare/mare o tutor/a legal, amb una nota signada en l’agenda de l’alumne/a o en un 

full a part, on constarà el dia i el motiu de la falta d’assistència. 

f) En el cas de que un/a alumne/a tingui faltes sense justificar,  es seguiran les 

indicacions del Pla Municipal contra l’Absentisme. 
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Secció 6. Calendari i horaris del centre. 

El calendari escolar serà el que per a cada curs aprovi el Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya.  

Els períodes de jornada intensiva i els dies de lliure elecció seran triats pel Consell 

Escolar un cop escoltat el Claustre. El/la Director/a dels SS.TT. els autoritzarà. 

Els horaris corresponents als diferents cicles, nivells, especialitats, Aula d’Educació 

Especial, Biblioteca, Audiovisuals, Aula d’Informàtica…seran elaborats pel Cap d’Estudis 

en iniciar-se el curs.  

La jornada lectiva diària es fixa de 9 a 12’30 hores del matí i de 15 a 16’30 hores a la 

tarda, excepte en aquells períodes que s’autoritzi la sessió única ( de 9 a 13 hores). 

Excepcionalment, els alumnes que es determini que necessiten rebre atenció 

personalitzada fora de l’horari lectiu, faran  60 minuts més de classe els dimarts i  

dijous de  12:30h a 13:30 h. Aquest Suport Escolar Personalitzat en horari postlectiu 

se’n podran veure beneficiats els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior. 

Entre canvi de classe hi ha el temps mínim i necessari per canviar d'espai quan 

s'escaigui. 

Les entrades al Centre es faran a les 8.55 h. i a les 14.55 h., hora en què s’obriran les 

portes de l’escola i els alumnes es dirigiran al pati per poder iniciar la pujada a les 

classes a les 9.00h, i a les 15.00 hores. 

La distribució per àrees d’aprenentatge de l’horari dedicat a l’ensenyament reglat es 

farà d’acord amb les orientacions establertes a la normativa vigent lliurada pel 

Departament a principis de curs.  

L’activitat d’aprenentatge, en el sentit d’adquisició de conceptes i exercitació en els 

coneixements bàsics, s’ha de realitzar dins de l’horari escolar. 

A part de l’horari lectiu destinat a l’ensenyament reglat, les associacions de mares i 

pares d’alumnes del Centre podrà programar activitats extraescolars.  

En cap cas aquestes activitats podran comportar discriminació o modificació de l’horari 

lectiu o del calendari escolar.  

A fi d’interrompre el mínim possible el treball que realitzen els docents en el Centre, a 

l’entrada del Centre, hi haurà un horari de visites, especificant les hores d’atenció al 

públic per part de les persones que exerceixen tasques directives.  
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També s’informarà, al començament de curs, del dia i hora, que destinen els mestres 

tutors i/o especialistes per les reunions individuals i comunicació amb els pares. En cas 

d’urgència, s’haurà de dirigir al conserge que avisarà al mestre corresponent.  

El Centre té establert un horari per tal de realitzar les entrevistes mestres i pares, i així 

facilitar la participació i col·laboració amb els mestres i/o tutors/es dels seus fills i filles.  

En cas d’incompatibilitat d’horaris o urgència, els pares  o tutors interessats es posaran 

d’acord amb el tutor/a per tal de concertar el dia i hora més convenient per les dues 

parts.  

Les activitats que suposin el desenvolupament de la dedicació exclusiva docent del 

professorat es realitzaran en diferents franges horàries, coincidint tot el professorat el 

dilluns i dimecres de 12’30 a 13’30 hores per tal de realitzar les reunions de cicle i els 

claustres. 

El temps d’esbarjo es considerat com a part del procés d’ensenyament-aprenentatge i 

com a tal serà tutelat per tots els mestres del Centre, llevat del Director que en aquest 

temps realitza tasques pròpies del seu càrrec.  

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

prevista a la normativa vigent (Decret 218/2001, de 24 de juliol – DOGC 6.8.01). 

 

 

 

 

Secció 7. Utilització dels recursos materials. 

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

tasques pròpies del seu procés d'aprenentatge( agenda, llibres,..). Aquesta obligació 

s'estén a l'equipament esportiu i vestuari establert. 

Els professors hauran de preveure el material didàctic que utilitzaran els/les alumnes al 

llarg del curs i hauran de vetllar perquè tots en puguin disposar. 

Els/les alumnes que no portin el material necessari per dur a terme un determinada 

activitat, no la podran realitzar. 

Els recursos materials del centre ho són de tot l’alumnat i aquest n’haurà de tenir cura 

tant del correcte ús com de la seva conservació. 
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En cas de qualsevol tipus de desperfecte que es pugui produir en els recursos materials 

l’alumnat ho comunicarà al professorat. 

Si hi ha un ús inadequat intencionat per part d’un alumne, aquest haurà de reposar el 

material en perfecte estat. 

MOBILIARI I MATERIAL 

-  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 i se’n farà constar la causa i 

la justificació documental. 

El Consell Escolar promourà la renovació de l’equip escolar i les seves instal·lacions i en 

supervisarà la seva correcte conservació. 

La formulació i mantenir actualitzat l’Inventari del Centre és responsabilitat de la 

Secretaria del Centre. 

        -   Adquisició 

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, etc. Serà el Director o persona a qui es delegui l’encarregada de la seva 

adquisició. 

Quan es tracti de l’adquisició de material específic de grup, nivell, cicle o àrea, serà el 

mestre corresponent l’encarregat d’elaborar un llistat per ordre de preferència que 

serà lliurat a l’equip directiu per donar-li 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. 

També es poden acceptar donacions o cessions d’ús realitzades per les associacions de 

mares i pares d’alumnes de bens mobles i bens fungibles i de les quals n’haurà de 

quedar constància documental. 

- Pagament de la quota de festes i material de cicle 

Cal explicar a la reunió d’inici de curs la importància del pagament de la quota per a 

festes i materials de cicle. Si a mitjans del mes d’octubre ( a un mes d’iniciar-se 
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l’escola), una família encara no l’ha pagat,  se li ha d’enviar una notificació recordatòria 

(tutor/a). 

    Serà condició per a gaudir de les festes i del material didàctic haver satisfet la quota. 

Es pot fer el pagament fraccionat per tal de facilitar-ho a les famílies amb dificultats 

econòmiques.   

 L’assistència a sortides  suposa haver satisfet abans la quota de festes i materials. 

 

Secció 8. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la 

sortida del centre. 

- De les sortides del centre 

. Els/les alumnes surten de l’escola a l’hora establerta en la corresponent Programació 

General Anual del Centre. Les sortides les realitzaran pels llocs assignats als diferents 

cursos o etapes educatives i comunicats prèviament als pares/mares. 

· Els/les alumnes del parvulari es lliuren a llurs pares/mares o persones autoritzades a 

tals efectes amb coneixement dels/les mestres encarregats de la seva custòdia. 

· El lliurament de la resta d’alumnes d’educació primària es realitzarà en la forma que 

acordi el Consell escolar del Centre per mitjà de l’aprovació de la Programació General 

Anual del Centre. 

- Del retard en la recollida dels alumnes 

· La recollida de l’alumnat a la sortida del centre no haurà de fer-se més tard de 5 

minuts després de l’hora de sortida establerta. 

· En el cas que els/les alumnes d’Educació Primària hagin d’esperar les persones 

encarregades de recollir-les, ho podran fer dins les dependències de l’escola(hall i 

secretaria). 

El Col·legi procurarà contactar amb la família si el temps d’espera ho aconsella. 

· Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables (entre 6 i 10 minuts) en la 

recollida de l’alumnat un cop acabat l’horari escolar el/la mestre/a o tutor/a procurarà 

contactar amb la família. Un cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb 

la família i transcorregut un marge de temps prudencial (15 minuts), la persona que 

fins en aquell moment hagi estat encarregat de l’alumne/a comunicarà telefònicament 

la situació a la policia local o mossos d’esquadra i acordarà amb ells la fórmula per 

lliurar-lo a la seva custòdia. 
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· Les persones que es faran càrrec dels alumnes un cop es superi el temps fixat per a la 

recollida seran per ordre de preferència: 

· El/la mestre/a tutor/a de l’alumne o el/la mestre/a que està a càrrec de l’alumne/a 

en aquell moment. 

. Algun membre de l’equip directiu, una vegada lliurat pel mestre encarregat. 

· Qualsevol altre personal del centre que accepti l’encàrrec de fer-ho a petició del 

mestre/a tutor/a. 

· La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, en la mesura en què 

comporten una manca d’assumpció de les responsabilitats en custòdia dels menors 

que els correspon, comportarà que la direcció del centre comuniqui per escrit la 

situació als serveis socials del municipi. D’aquesta comunicació en quedarà còpia 

arxivada al centre. S’iniciarà el protocol fixat pel Pla Municipal Contra l’Absentisme. 

· El control de freqüència d’aquests fets correspon al mestre/a tutor/a de l’alumne o 

del/la mestre/a que estigui a l’aula en aquell moment. 

· En el cas que no hi hagi solució efectiva a la reiteració de recollides tardanes després 

de la comunicació als serveis socials del municipi, la direcció del col·legi n’informarà a 

la direcció dels Serveis Territorials corresponents. 

 

 

Secció 9. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat. 

· Quan es produeixi un cas d’absentisme escolar en l’Etapa de Primària, el/la mestre/a 

tutor/a de l’alumne/a es posarà en contacte amb els seus pares o tutors legals per tal 

d’assabentar-los de la situació i recordar-los les obligacions que tenen de vetllar per la 

correcta escolarització dels seus/seves fills/es. 

· Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament absentista, la 

direcció del centre realitzarà les actuacions següents en la mesura que siguin 

necessàries: 

- Enviar escrit a la família recordant-los les obligacions envers els/les seus/seves 

fills/es. Una còpia s'arxivarà en el centre. 

-  Comunicar per escrit la situació als serveis socials del municipi. Una còpia 

s’arxivarà en el centre. 
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- Comunicar per escrit la situació als serveis de l’E.A.P. i a la Inspecció Educativa, 

d’acord amb el protocol d’actuació establert a l’efecte al municipi de Mont-roig 

del Camp, o bé a la direcció dels Serveis Territorials d’Educació de Tarragona. 

· Quan l’absentisme es produeixi en el Segon Cicle d’Educació Infantil, el/la mestre/a 

tutor/a es posarà en contacte amb els pares de l’alumne/a recordant-los la necessitat 

d’escolaritzar correctament els seus fills/es per tal d’evitar llacunes irrecuperables en 

el seu procés d’ensenyament - aprenentatge. La direcció del centre ho farà per escrit. 

Si no es corregeix l’esmentada situació ho comunicarà als serveis educatius o socials 

corresponents sempre seguint les directrius del Pla Municipal contra l’Absentisme. 

· En tot cas, les faltes injustificades d’assistència a classe podran ser considerades, 

d’acord amb el Decret que regula els drets i deures dels/les alumnes, com a conductes 

contràries a les normes de convivència del centre, i podran ser objecte de totes les 

mesures correctores que es contemplen a tal efecte en l’esmentat Decret regulador 

dels drets i deures dels/les alumnes. 

 

Secció 10. Admissió d’alumnes malalts i dels accidents. 

Si un/a alumne/a té febre o una malaltia infecto-contagiosa es localitzaran els/les 

pares mares o tutors legals perquè se’n facin càrrec. 

En cas que un/a alumne/a presenti febre o malaltia infecto contagiosa 24h abans d’una 

sortida, no assistirà a aquesta activitat. 

En el cas que algun/a alumne/a pateixi un accident durant el temps en què es troba 

sota la tutela de l'escola, rebrà les primeres cures al centre. Si es considera necessària 

la intervenció de personal especialitzat se’ls avisarà i també als pares/mares perquè 

se'n facin càrrec. En cas de no localitzar-los se'n farà càrrec el/a professor/a tutor/a o 

altre personal del centre per encàrrec de la direcció. 

En cas que la urgència ho requereixi i no es pugui comptar amb el personal 

especialitzat, en compliment del deure d’assistència, el trasllat s’efectuarà per dos 

professors/es o persones adultes. 

No s’administraran antitèrmics ni cap tipus de medicament sota la responsabilitat de 

l'escola. En les normes d’Organització i funcionament dels centres educatius públics 

d’educació infantil i primària i d’educació especial s’especifica: “Per poder administrar 

medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o 

informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del 

medicament que ha de prendre. 
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Així mateix, el pare, mare o tutor/a legal ha d’aportar un escrit on es demani i 

s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill/a la medicació prescrita, 

sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. 

És convenient que el centre mantingui en un únic arxiu les receptes o informes mèdics 

i els escrits d’autorització i prevegi qui ha d’administrar el medicament i, en absència 

d’aquesta persona, a qui correspon de fer-ho. 

El personal del centre podrà administrar un medicament només en els casos en què 

poguessin fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal, sense una formació especial; en cas 

contrari, si el medicament ha des ser administrat per personal amb una formació 

determinada, caldrà que el centre es posi en contacte amb el centre d’assistència 

primària més proper.” 

Quan es detectin casos d’alumnes que presentin infestacions per polls es comunicarà 

primer de forma general a tota la classe. Si el problema persisteix, es comunicarà de 

forma individual a les famílies, per tal que aquestes posin les mesures adients per 

solucionar el problema. Si continua sense solucionar-se i donat que la presència del 

nen o la nena al centre suposarà un problema de tipus sanitari, aquest/a alumne/a 

haurà de quedar-se a cas fins que el problema sigui solucionat de forma definitiva. 

 

Secció 11. Seguretat, higiene i salut. 

• Si algun nen/a és al·lèrgic o té algun problema de salut, cal 

comunicar-ho al seu tutor/a i a la secretaria del centre per tal 

d’incloure-ho a la seva fitxa personal. 

• Quan un alumne/a es trobi malament (febre, mareig...) s’avisarà als 

pares o familiars. 

• Els alumnes no podran venir a l’escola amb febre o qualsevol malaltia 

contagiosa (conjuntivitis, xarampió, varicel·la, polls...). 

• En cas d’existència de paràsits (polls) caldrà que es faci el tractament 

necessari per tal que no hi hagi cap possibilitat de contagi. Si a algun 

nen/a se li detecta algun paràsit s’avisarà a la família perquè el vinguin a 

buscar i no assistirà a l’escola fins que no hagi passat el perill de contagi. 

• Llevat d’excepcions, a l’escola no s’administraran medicaments. Si fos 

imprescindible, i per administrar medicaments als alumnes, cal que el 

pare, mare o tutor legal aporti una recepta del metge o metgessa on 

consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha 

de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit 
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(disponible a la secretaria del centre) on es demani i s’autoritzi al 

personal del centre educatiu que administri al seu fill/a la medicació 

prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en 

horari lectiu. 

• En cas que un alumne es produeixi una lesió, s’actuarà de la següent 

manera: 

 -  Valoració inicial de l’estat de l’alumne. 

 -  Mesures de suport immediates. 

 -  Si és greu es portarà al CAP/ avís 112 

 -  Comunicació via telefònica amb la família (si es considera necessari). 

• L’Escola participarà en els Programes de Salut ( vacunes, dentista, 

revisions,..) que determinarà la Generalitat de Catalunya. 

En el cas de detectar problemes importants a nivell físic o psicològic en algun alumne, 

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

L'escola mantindrà una farmaciola ( una de general al lavabo de mestres a la planta 

baixa i altres en altres espais: P-3, gimnàs i menjador) amb l'equipament bàsic  

establert pel Departament de Sanitat, per atendre primeres cures. El responsable del 

seu manteniment és l coordinador de Riscos Laborals. 

Donat que l’escola vetlla també per una alimentació sana, es prega que l’alumnat porti 

un esmorzar sa (fruita o entrepà) i amb embolcall reutilitzable (en un recipient) o 

reciclable. 

No es permet el consum de tabac, alcohol i altres substàncies tòxiques dins el recinte 

escolar, llevat dels llocs i circumstàncies determinades pel Consell Escolar a proposta 

del Director. 

Aquesta normativa d’ús del tabac, alcohol i altres substàncies tòxiques afecta a 

qualsevol membre de la comunitat escolar o persona que es trobi dins del Centre. Els 

senyals de prohibit fumar estaran penjats en llocs i zones ben visibles per a tot el 

personal que entri al Centre. 

Secció 12. Altres. 

1- Ús d’imatges dels alumnes 

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i 

regulat per la Llei sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 

imatge, es fa necessari que, prèviament a la publicació a les pàgines webs dels centre 
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docents d’imatges dels alumnes on aquests siguin clarament identificables, s’hagi 

d’haver obtingut el consentiment dels pares o tutors. Aquest consentiment haurà de 

donar-se també per a qualsevol altre sistema de captació d’imatges: filmació, 

fotografies… destinat a ser reproduït en televisió, revistes, llibres, propagandes… 

Per facilitar l’obtenció d’aquest consentiment i ja que la nostra escola disposa de 

pàgina web, el centre té una autorització que els alumnes han de portar degudament 

signada (autorització que ja ha estat signada a en cursos anteriors o bé en fer la 

matriculació). 

L’autorització suposa la possibilitat de publicació a la web d’imatges on apareguin els 

nens/es en activitats escolars lectives, complementàries o extraescolars. 

2- Religió i ensenyaments alternatius 

D’acord amb la normativa vigent, l’ensenyament de la religió té caràcter optatiu per als 

alumnes i és vàlida per a tota l’etapa de Primària. 

Per a l’alumnat que no hagi optat per la religió, s’organitzaran, en horari simultani a les 

classes de religió, activitats d’estudi en l’àrea de Coneixement del Medi Social i 

cultural, per tractar els continguts i els objectius que determina el Departament 

d'Educació. 

Els pares, mares o tutors dels alumnes, per iniciativa seva, poden modificar l’opció feta 

abans del començament de cada curs escolar. En aquest cas, la rectificació s’ha de fer 

per escrit a la direcció del centre durant el tercer trimestre del curs anterior. 

El model de declaració sobre l’opció per a la formació religiosa o els ensenyaments 

alternatius estarà a disposició d’aquells que ho sol·licitin a la Secretaria del centre. 

3- Vestuari 

• Bates: Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària cal que portin 

durant les hores lectives la bata reglamentària de l’escola. 

• Xandalls: Durant les hores d’Educació Física (Ed. Primària) i Psicomotricitat (Ed. 

Infantil) els alumnes cal que duguin el model de xandall reglamentari de l’escola i 

calçat adequat per realitzar les activitats físiques amb comoditat. 

Per la seva compra ja s’indicarà a l’inici de cada curs on es pot adquirir. Els alumnes 

d’Ed. Primària portaran per les classes d’Ed. Física un necesser amb estris de neteja 

personal (pinta, sabó i tovallola petita). 

• És important que tota la roba (bata, jaquetes, abrics...) que portin els alumnes 

vagi marcada amb el nom. 
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• En cas de pèrdua d’alguna peça de roba cal posar-se en contacte amb 

Consergeria. 

• Recordar també la importància que els alumnes assisteixin a l’escola nets i 

arreglats per tal d’afavorir la convivència i la relació amb els companys i tots els 

membres de la comunitat escolar. 

4- Sortides 

 

• Les sortides són activitats complementàries dels temes treballats a 

classe i a més ajuden a afavorir la relació del grup, per la qual cosa és 

convenient l’assistència de tots els nens/es. 

• Per a les sortides els alumnes han  de portar una autorització signada 

pels pares en què figuri el DNI. Sense aquesta autorització el nen no 

podrà sortir de l’escola. 

• Per a les sortides pel poble es signarà una única autorització vàlida per a 

tot el curs. 

• En el cas que un alumne no hagi portat l’autorització corresponent, no 

podrà realitzar la sortida i romandrà en una altra classe, amb tasques 

preparades. 

• Quan un alumne no pot assistir a una sortida i n’ha fet el pagament, no 

se li retornarà l’import de l’autobús i no sempre quedarà garantida la 

devolució de la resta de diners. 

• Com a mesura disciplinària es podrà deixar sense sortida un alumne. 

 

 

5- Joguines, objectes i diners 

 

• En principi al recinte escolar no es poden portar objectes de valor ni 

diners si no és el cas que aquest fet hagi estat autoritzat o recomanat 

pels mestres. 

• En cas de pèrdua o deteriorament de joguines o altres objectes, la 

responsabilitat serà de l’alumne. 
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• No està permesa la utilització per part dels alumnes de telèfons mòbils 

ni altres aparells electrònics dintre del recinte escolar. 

 

      6-  Aniversaris 

- No es repartiran invitacions a festes d’aniversari si no són per a tots els 

alumnes d’una classe. 

- No es podran menjar llaminadures al centre. 

Recomanacions: 

- Es recomana que els alumnes no portin pastissos de nata o crema per 

evitar possibles  intoxicacions. 

 

      7-  Ajuts per a l’adquisició de llibres de text i menjador escolar 

 

La Direcció del Centre informarà les famílies mitjançant una circular i també en la seva 

pàgina WEB de les diferents convocatòries de beques per tal de hi puguin participar. 

També s’informaran quan arribin els llistats dels alumnes que han rebut ajuts per 

l'adquisició de llibres i/o per la utilització del servei de menjador escolar concedits pel 

Consell Comarcal del Baix Camp o altres. Els llistats es podran consultar a la Direcció 

del centre. 

 

8-  Ambient de treball i aspectes personals 

Per tal que hi hagi un bon funcionament del Centre s’han fet un seguit de normes de 

convivència referent a l’ambient de treball i les persones. 

Ambient de treball: 

• Seguir les indicacions del professorat i treballar en silenci quan es requereixi. 

• Escoltar i respectar les intervencions dels altres en una conversa. 

• Respectar l'espai físic de cadascú per treballar i guardar les seves coses. 

• Parlar utilitzant un to de veu adequat i sense cridar. 

• Fer la fila bé i entrar i sortir ordenadament. 
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• Respectar i fer un bon ús de les instal·lacions i materials que s’utilitzen al centre. 

• Respectar als mestres i professors, atendre a les seves explicacions i realitzar les   

tasques que se li encomanen. 

• Desplaçar-se per passadissos i aules sense córrer. 

• No sortir de la classe, ni del recinte escolar sense el permís corresponent. 

• No menjar en temps de classe, excepte els alumnes d’Educació Infantil, que podran 

esmorzar dins l’aula per treballar hàbits d’alimentació i higiene. 

• Cal respectar la normativa general de funcionament que anualment es lliura a l’inici 

del curs. 

Aspectes personals: 

• Tenir cura de la higiene i l'aspecte personal: vestir-se adequadament, dutxar-se... 

• Utilitzar un vocabulari i un to correcte. 

• Respectar l’estudi dels companys. 

• Evitar agressions i baralles. 

• Fomentar la col·laboració i l’ajuda entre els alumnes. 

• Respectar les pertinences dels altres. 

• Utilitzar el diàleg per solucionar qualsevol conflicte. 

• No discriminar a cap company ni cap altre membre de la comunitat educativa per 

qualsevol circumstància personal o social. 

• Col·laborar en la solució dels problemes que afectin al grup, a la classe o a l’escola, 

en la mesura de les possibilitats de cadascú. 

 

 9-  Serveis 

Els serveis estan situats a les diferents plantes en què es troben les classes i també al 

pati. L’alumnat de P-3 disposa de serveis al costat de les aules. 

Normes de convivència als serveis: 

• Utilitzar els lavabos de forma adequada i procurar evitar anar-hi en hores 

de classe (a excepció d’Educació Infantil). 
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• Deixar els lavabos i wàters nets. 

• Comunicar qualsevol desperfecte o mal funcionament dels lavabos a secretaria o al 

conserge. 

10-  Neteja, material i desperfectes 

La millor manera de netejar és no embrutar. Cal tenir en compte que les tasques del 

Servei de neteja del col·legi no pressuposen que hagin de recollir ni els papers, ni els 

residus de l’esmorzar, ni els envasos del terra del centre. 

Tothom és responsable de fer servir les papereres que hi ha al col·legi. Aquell 

alumne/a poc curós que no les faci servir, se’l pot cridar l’atenció per part de qualsevol 

professor/a. 

Els alumnes/as portaran al col·legi els materials necessaris per treballar, en tindran 

cura i faran un bon ús, tant si són propis com de préstec. Dins d’aquests materials 

s’inclouen l’equipació adequada i els estris de neteja personal per fer Psicomotricitat 

i/o Educació Física 

Tot el professorat és responsable dels equipaments de les aules durant les seves 

classes, i ha de tenir molta cura dels equips tecnològics (altaveus, connexions, 

ordinadors, pantalles, projectors…). Cal desar els aparells correctament i vigilar de no 

deixar aparells endollats o altres. 

11-  Publicitat i informacions 

Per norma general, no s’exposarà o distribuirà publicitat d’entitats privades o 

lucratives dins el recinte escolar. 

El director podrà repartir i recollir informació que es refereixi a activitats avalades per 

les associacions de mares i pares d’alumnes i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

També de les diverses entitats, associacions del municipi i les que el Departament 

d’Ensenyament dictamini. 

La distribució i repartiment de publicitat entre el professorat de material pedagògic, 

recursos educatius i de tota mena d’activitats o elements de possible interès educatiu 

serà regulada pel Claustre. L’exposició de publicitat serà regulada per l’Equip Directiu. 

La informació individual que l’escola té en els seus arxius i bases de dades queda 

restringida a l’ús intern del personal docent i està subjecte al que dicta la legislació 

vigent al respecte. Només el pare, mare o tutor legal de l’alumne podrà tenir accés a la 

informació personal dels seus fills. La informació general o estadística sobre l’escola 

només podrà ser facilitada a entitats públiques seguint la normativa vigent. 

12- Pla d’Emergència del Centre 
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Per a garantir la seguretat i la protecció de tots el membres de la comunitat escolar, el 

Centre disposarà d’un Pla d’Emergència. 

Els objectius d’aquest pla de seguretat serà les de detectar tots els possibles focus o 

situacions de perill del Centre, establir normes per a evitar-los i determinar la manera 

d’actuar en cas que es produeixin. 

El responsable màxim de la seguretat del Centre és el Director i del coordinador de 

Riscos Laborals , i d’ells depèn la redacció d’aquest Pla d’Emergència, amb les 

col·laboracions que consideri convenients, així com la seva reforma i actualització. 

El Pla d’Emergència del Centre serà aprovat pel Consell Escolar. 

El Pla d’Emergència incorporarà també les directrius per a la seva periòdica revisió i 

actualització, així com les normes per a què s’apliquin simulacres i altres formes difusió 

entre el conjunt de la comunitat escolar, que com a mínim es realitzaran una vegada 

cada curs. Es seguiran les indicacions del Departament d’Ensenyament al respecte i el 

coordinador de Riscos Laborals assistirà a les diferents reunions o sessions 

informatives relatives al tema. 

El coordinador de Riscos Laborals confeccionarà una carpeta on s’aniran arxivant i 

actualitzant tots els temes referents al Pla d’Emergència i a Riscos Laborals. Així mateix 

serà l’encarregat de difondre les novetats o recordatoris de tots aquests temes. 

Una còpia del Pla de Seguretat, una vegada aprovat pel Consell Escolar, serà lliurada al 

Departament d’Ensenyament, a l’Ajuntament i a totes aquelles institucions que 

col·laborin amb el Pla. 

13- Espais comuns 

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: 

a) Caldrà tenir cura del material en tots els àmbits. 

b) 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. 

c) En el cas de generar-se danys a les instal.lacions, mobiliari o material específic dels 

espais comuns, caldrà donar part als responsables de l’espai corresponent, i als òrgans 

de govern per tal que es determinin les mesures oportunes. 

Circulacions internes 
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Per a l’organització de les activitats, les circulacions internes de l’alumnat, s’efectuaran 

en ordre, sense ocasionar molèsties a altres membres de la comunitat educativa i 

tutelades pel professorat corresponent. 

No es permetrà la lliure circulació de persones adultes que no siguin personal del 

centre sense autorització de l’equip directiu de l’escola. 

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 segons el torn establert en 

el PAC. L’organització i d’aquesta activitat serà establerta en el PAC. Normes: 

a. No es faran a jocs violents o que puguin significar un perill pels altres companys. 

b. Mantenir-lo net, per la qual cosa es fomentarà l’ús de les papereres. 

c. 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 biblioteca 

És l’espai específic que conté els llibres per a l’us dels alumnes del Centre. 

El responsable de la biblioteca serà la Coordinadora de Biblioteca i l’Equip Directiu, que 

dirigirà el seu  funcionament , gestionarà el seu equipament, i tindrà cura de 

l’organització, classificació i conservació dels llibres i altre material gràfic. El sistema de 

préstec de llibres el portarà a terme la Coordinadora de la Biblioteca. 

El responsable de la biblioteca realitzarà anualment una previsió d’ús d’aquest espai, 

establirà un calendari setmanal d’utilització pels diferents nivells( inclòs dins de la PGA 

en l’apartat d’horaris), i un control quantitatiu i qualitatiu d’aquesta . Es fixarà un 

horari per la seva utilització per part de l’alumnat a les hores d’esbarjo Igualment farà 

un resum valoratiu per integrar-lo en la memòria anual. 

La biblioteca compta amb tres ordinadors, un dels quals d’ús exclusiu de la 

Coordinadora de Biblioteca, i els altres dos estan a disposició del professorat i també 
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de l’alumnat ( però amb la supervisió i presència del professorat a la Coordinadora de 

Biblioteca). 

Normes específiques: 

a) Aconsellar i guiar a l’alumne en la seva lectura. 

b) Inculcar el gust per la lectura i el respecte i conservació en la utilització dels llibres 

de lectura i consulta. 

c) Els llibres de lectura i/o consulta que s’utilitzin periòdicament o en moments 

puntuals per les activitats de l’aula, es retornaran al més aviat possible a la biblioteca, 

al seu lloc corresponent, per tal de què estiguin al servei de tota l’escola. 

Aula d’informàtica 

És l’espai docent específic per l’ús i aprenentatge d’aquesta nova tecnologia. 

El/la responsable d’aquesta aula és el/la coordinador/a d’informàtica del Centre que, 

gestionarà el seu equipament i tindrà cura de l’inventari especialitzat. 

Es farà un horari setmanal d’utilització de l’aula a principi de curs que s’inclourà a PGA 

dins dels horaris del centre. 

Normes específiques: 

a. Els alumnes sempre estaran acompanyats a l’aula pel mestre/a. 

b. Els usuaris tindran cura d’utilitzar els ordinadors correctament i recollir l’aula al 

finalitzar l’activitat.  

c. Els cartutxos de tinta seran financiats pels cicles, dins el concepte de material 

fungible. 

d. Hi ha un full de suggeriments i problemes a disposició de l’usuari per anotar 

qualsevol incidència. 

e. El coordinador d’informàtica serà l’encarregat de tancar i obrir diàriament  els 

ordinadors. També pot realitzar aquesta tasca l’Equip Directiu o l’auxiliar 

administrativa. 

 Gimnàs 

És l’espai docent específic per l’educació física i Psicomotricitat. 

Els responsables d’aquest espai són els professors d’educació física, que gestionaran el 

seu equipament i tindran cura de l’inventari especialitzat. 
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A la PGA s’establirà l’horari d’ús d’aquesta instal·lació. 

Normes específiques: 

a. En les activitats generals d’escola es procurarà interferir el mínim possible a les 

classes d’Ed. Física, si més no, en el cas d’interferir, s’avisarà als especialistes per tal de 

què es puguin adaptar a la programació. 

b. En el cas d’utilització de materials del gimnàs, es realitzarà sempre sota la supervisió 

i/o vigilància d’un mestre. 

Audiovisuals  

És l’espai docent específic per l’ús d’audiovisuals . 

Els responsables d’aquesta àrea serà l’Equip Directiu. 

Hi haurà un full, a la mateixa aula, per tal d’apuntar-se en la seva utilització. En cas 

d’algun problema o dubte serà l’Equip Directiu qui decidirà. 

Quan es vulgui utilitzar algun aparell propi de l’aula: tv, video, projector, 

diapositives...se l’haurà de preparar ell mateix, així com procurar-se tot allò que es 

necessiti. Haurà de deixar-ho preparat abans d’anar-hi amb els alumnes. 

Aula de música 

És l’espai docent específic per l’ús i aprenentatge d’aquesta àrea. 

El/la responsable d’aquesta àrea és l’especialista de música del Centre, que gestionarà 

el seu equipament i tindrà cura de l’inventari especialitzat. 

A la PGA hi figurarà l’horari d’utilització d’aquest espai. 

Espais del professorat 

El Centre disposa “com a espais de professorat” d’una sala de professors i 1 despatx de 

tutoria. 

Aquests espais es destinen a treball de coordinació del professorat, sessions dels 

òrgans col·legiats de govern, tasques individuals del professorat i treball en petit grup 

amb el alumnes (tutories). 

La distribució horària de l’ús de la sala de professors prioritzarà les sessions dels òrgans 

col·legiats de govern prevista a la programació general del Centre. També s’utilitzaran 

per treball amb petits grups d’ alumnes  en àrees diferents ( agrupaments flexibles, 

alternativa a la religió..) 

Espais per a la gestió 
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El Centre disposa dels següents espais que es destinen als usos propis de la gestió: 

despatx de direcció, secretaria  i arxiu. 

Aparcament 

El centre disposa de pàrking intern per a professorat. Quan acabi la jornada matinal ( a 

les 13’30 hores) es deixaran uns 10 minuts la porta oberta . Si un/a mestre/a vol sortir 

més tard millor que deixi el cotxe fora de l’escola. A la tarda es tancarà la porta d’accés 

dels cotxes a les 16’45 hores. 

Si algun/a mestre/a ha de sortir en hores de classe cal que es posi en contacte amb el 

Sr. Miguel o deixar el cotxe fora del centre. 

D’altra banda el Departament d’Ensenyament no es fa responsable dels cotxes del 

pàrquing. Únicament en el cas que el responsable sigui un alumne del centre i 

plenament identificat com autor dels desperfectes es pot aplicar l’assegurança. 

La circulació de vehicles per l’interior del centre s’ha de  fer amb molta precaució. 

 

Capítol 2. De les queixes i reclamacions. 

Secció 1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que 

qüestionin l’exercici professional del personal del centre. 

El procediment per tractar les queixes o denúncies de l’alumnat, pares, professorat o 

altres treballadors del centre que puguin qüestionar o referir-se a l’actuació 

professional d’un/a docent o d’un altre treballador/a del centre en l’exercici de les 

seves funcions, s’ajustarà al protocol següent: 

1.- Presentació i contingut de l’escrit de queixa o denúncia. 

Les queixes o denúncies es presentaran per escrit al registre d’entrada del centre, 

adreçat a la direcció i hauran de contenir: 

- Identificació de la persona o persones que el presenten 

- Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible 

(amb especificació dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui 

presenta la queixa creu que s’ha produït per acció o omissió del/la professor/a o 

d’un/a altre treballador/a del centre a què es refereixen) 

- Data i signatura. 
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L’escrit anirà acompanyat, si és possible, de totes les dades, documents i altres 

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

2.- Correspondrà a la direcció del centre: 

- rebre la documentació i estudiar-la; 

- directament, o a través d'altres òrgans del centre si escau, obtenir indicis i sempre 

que sigui possible fer comprovacions per arribar a evidències sobre l'ajustament dels 

fets exposats a la realitat; 

- traslladar còpia de l'escrit de queixa rebut al/la professor/a o treballador/a afectat, i 

demanar-li un informe escrit precís sobre els fets objecte de la queixa, així com 

l'aportació de la documentació probatòria que consideri oportuna. 

L'informe escrit es podrà substituir per una declaració verbal de la persona afectada 

que es recollirà per escrit en el mateix moment que la formuli, es datarà i la signarà, 

com a mínim, la persona afectada. En tot cas, es respectarà el dret d’audiència de 

l’interessat; 

- estudiar el tema amb la informació recollida i, si ho considera oportú, demanar 

l'opinió d'òrgans de govern i/o de participació del centre sobre el fons de la qüestió; 

- dur a terme totes les actuacions d'informació, d'assessorament, de correcció i, si fa al 

cas, d'aplicació dels procediments de mediació, en el marc de les funcions que la 

direcció té atribuïdes com a representant de l'Administració en el centre, 

concretament les de vetllar pel compliment de la normativa i exercir la prefectura del 

personal que hi té adscrit; 

- contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb constància de recepció, 

comunicant-los la solució a què s'ha arribat o, si escau, la desestimació motivada de la 

queixa. Com a mínim, es contestarà al primer signant de la denúncia, i es farà constar 

en l'escrit de resposta informació sobre quin és el següent nivell al qual poden acudir si 

no queden satisfets per la resolució adoptada (o les actuacions empreses) per la 

direcció del centre. 

En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la queixa, s'haurà 

d'abstenir i, en el seu lloc, ho farà el/la cap d'estudis. 

3.- Actuacions posteriors i arxivament de la documentació. 

Conclosa l'actuació de la direcció, es podrà informar la direcció dels Serveis Territorials 

de la incidència produïda i la solució que se li ha donat. En tot cas, la documentació 

generada quedarà arxivada, en original o còpies autenticades, a la direcció o la 

secretaria del centre, a disposició de la Inspecció d'Educació. 
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Secció 2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs. 

Els pares tenen dret a sol·licitar aclariments per part del professorat respecte de les 

qualificacions d'activitats acadèmiques o d'avaluacions parcials o finals de cada curs 

dels seus fills/es. 

Els pares tenen dret a reclamar contra les qualificacions de les avaluacions esmentades 

d'acord amb el que disposa l'art. 9 del Decret 297/2006: 

L'alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment 

escolar, per la qual cosa se l'ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, 

d'acord amb els objectius i continguts de l'ensenyament. 

L'alumnat i, quan és menor d'edat, els/les seus/seves pares/mares, tenen dret a 

sol·licitar aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què s'avaluen 

els seus aprenentatges en les avaluacions parcials o les finals de cada curs. 

L'alumnat, o els/les seus/seves pares/mares, poden reclamar contra les decisions i 

qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un curs, 

cicle o etapa d'acord amb el procediment establert. Aquestes reclamacions han de 

fonamentar-se en alguna de les causes següents: 

- La inadequació del procés d'avaluació, o d'algun dels seus elements, en relació amb 

els objectius o continguts de l'àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el nivell 

previst a la programació per l'òrgan didàctic corresponent. 

- La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts. 

 

Secció 3. Impugnació de decisions dels òrgans i personal del centre. 

Contra la resolució que la direcció doni a les reclamacions presentades es podrà 

recórrer davant la direcció dels serveis territorials, en escrit recurrent presentat per 

mitjà de la direcció del centre, en el termini de cinc dies hàbils a comptar l’endemà de 

la notificació de la resolució. Aquesta possibilitat s’haurà de fer constar en la 

notificació de la resolució que el centre fa arribar a l’interessat o interessada. 

 

Capítol 3. Serveis Escolars. 

Secció 1. Servei de menjador. 



 

NOFC                                                                                                                                                                     

 

112 
 

El centre disposa de servei de menjador escolar , que s’organitza d’acord al que  

disposa la normativa vigent  i  seguint  el  pla de funcionament del mateix  que el  

centre aprovarà  a  l’efecte.    Aquest  pla  seguirà  criteris alimentaris  i educatius,  i  

inclourà  tant  l’organització  dels  àpats ( funcions del personal de cuina i menjador, 

preu i pagament dels dinars, llistats, vigilància, sancions, higiene, pautes d’actuació en 

cas d’accidents, informació a les famílies i als tutors, bates i necessers,...)  com  el 

desenvolupament d’activitats educatives de lleure per part de l’alumnat. 

El  funcionament  del  menjador  escolar  segueix  les  directrius  del  Consell Escolar  

del  centre   sota  el  control  i  supervisió  de la comissió de menjador.  La  concreció 

anual d’aquest funcionament s’integrarà a la Programació General del Centre. 

La Comissió de Menjador la integraran: el/al Director/ra, 1 mestre/a, 2 pares de la 

Junta de l’Ampa, 1 cuinera i 1 monitora. 

La  valoració  del  funcionament  d’aquest  servei  s’inclourà  a  les  respectives 

memòries  anuals  i  serà  tinguda  en  compte  per  a  la  millora  i  actualització del pla 

de menjador escolar . 

El    Consell  Comarcal del Baix Camp  adjudicarà  els  ajuts  individuals  de  menjador  

als alumnes i efectuarà els tràmits corresponents amb la col·laboració de la Direcció 

del centre. També si poden contemplar possibles ajudes de l’Ajuntament de Mont-roig 

del Camp. 

La responsabilitat dels nens i nenes està a càrrec de les monitores des de les 12’30 

hores fins a les 15 hores. 

Els nens i nenes no poden pujar a les classes entre les 12’30 i les 15 hores si  no és 

acompanyat de les monitores del Menjador. 

Es procurarà que a les 15 hores els nens i nenes arribin a classe amb la cara i les mans 

netes i les necessitats fisiològiques fetes . 

El personal de cuina i menjador hauran de complir la Reglamentació tècnico-sanitària 

vigent i haver rebut la formació pertinent a càrrec de l’empresa que els ha contractat. 

Les instal·lacions de la cuina i menjador compliran els requisits que marca la normativa 

vigent. 

Al menjador s’hauran de seguir les mateixes normes establertes a l’escola. 

 

Secció 2. Servei de transport escolar. 
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L’escola disposa de servei de transport escolar dividit en dues rutes: la de Colldejou, de 

caràcter prescriptiu ,gratuïta pels alumnes i amb dret a menjador gratuït que gestiona 

el Consell Comarcal del Baix Camp i la ruta de Les Pobles que segueix diferents 

urbanitzacions del municipi ( Club Mont-roig, Mainou, Les Pobles,...) que gestiona 

l’Ajuntament, tant en funcionament, preus, etc. 

Les empreses que presten aquest servei s’han d’acollir a la normativa vigent que ho 

regula. 

Quan el centre hagi de fer ús d’un servei de transport per tal de realitzar una sortida, 

sempre aprovada pel Consell Escolar, caldrà elaborar( la Direcció) un contracte amb 

l’empresa que el farà seguint les directrius i models que fixa el Departament 

d’Ensenyament.  

Secció 3. Altres serveis del centre. 

 

Capítol 4. Gestió econòmica. 

 Principis que regeixen la gestió econòmica dels centres 

Els centres públics de la Generalitat de Catalunya gaudeixen d'autonomia  en matèria 

de gestió econòmica, que s'ajusta als principis d'eficàcia, d'eficiència, d'economia i de 

caixa i pressupost únics.  Han d'ajustar la seva gestió econòmica al que disposa la Llei 

12/2009, del 10 de juliol,38 d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009), el Decret 

102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 

5.8.2010), l'Ordre de16 de gener de 1990 (DOGC núm. 1250, de 2.2.1990), la Resolució 

de 19 d'abril de 2006 (FDAADE núm. 1092, d’abril de 2006) i les altres instruccions que 

s'hagin donat en la seva aplicació. 

La gestió econòmica de cada centre s'ha de sotmetre també al principi de pressupost 

inicial anivellat en  la previsió d'ingressos i despeses i al principi de rendiment de 

comptes. Així mateix, els centres gaudeixen d'autonomia per a la contractació de 

serveis i recursos materials en el marc del que preveu la legislació general en aquesta 

matèria. 

El director o  la directora del centre autoritza les despeses, ordena els pagaments  i fa 

les contractacions necessàries per al manteniment, els serveis i els subministraments 

d'acord amb el pressupost del centre i amb submissió als principis recollits a l'apartat 

anterior. Si escau, pot contractar també operacions de tresoreria per finançar el dèficit 

temporal transitori de recursos financers per un import que no superi els ingressos 

meritats i pendents de cobrament. 

El pressupost del centre 
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El pressupost del centre és anual i únic, reflecteix la previsió de tots els ingressos i 

totes les despeses a què fa referència l'article 103.2 de la Llei d'educació, amb el 

benentès que queden explícitament excloses de l'àmbit de gestió econòmica del 

centre, d'acord amb la normativa aplicable, els serveis de manteniment, de vigilància i 

de conservació del centre que corresponguin a l'ajuntament. Tampoc no s'inclou en 

l'àmbit de la gestió econòmica del centre la gestió econòmica del servei de menjador, 

que es regeix per normativa específica. 

El pressupost anual és aprovat pel Consell Escolar abans del 31 de gener de l’any 

corresponent, a proposta de la Direcció del Centre. Durant l’exercici pressupostari el 

director/a, si escau, en proposa al Consell Escolar les modificacions que consideri 

oportunes. El centre no pot comprometre despeses superiors al pressupost vigent. 

El Consell Escolar, directament o a través de la seva comissió econòmica, fa el 

seguiment de l’execució del pressupost i comprova l’aplicació donada als recursos 

totals del centre. En finalitzar l’exercici, el Consell Escolar aprova la liquidació 

pressupostària i la incorporació dels eventuals romanent al pressupost de l’any 

següent. La liquidació del pressupost anual es presenta al Departament 

d’Ensenyament dins del primer trimestre de l’any següent als efectes informatius i si 

s’escau, dels controls financers previstos legalment. 

El centre utilitzarà el programari SAGA per a l'elaboració, la gestió i la posterior 

liquidació del pressupost, d'acord amb el que s'estableix a les Bones pràctiques de 

gestió econòmica. 

Això farà possible que es pugui obtenir la informació necessària per fer un seguiment 

de l'evolució del pressupost i emprendre, tant per part del centre com de 

l'Administració Educativa, accions de millora en relació amb la gestió diària del 

pressupost del centre. 

 

 

 

Capítol 5. Gestió acadèmica i administrativa. 

Secció 1. De la documentació acadèmico-administrativa. 

Els centres dels quals és titular el Departament d'Ensenyament utilitzen el programari 

SAGA (Sistema d'Administració i Gestió Acadèmica) per a la gestió 

academicoadministrativa. 
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El Secretari, per delegació del Director és el responsable de la custòdia de la 

documentació acadèmica i administrativa de l’alumnat del centre. 

 

- Arxiu personal de l’alumne 

Per tal de facilitar l’organització, cada alumne/a disposarà d'un arxiu personal on 

s'aplegui tota la informació referida a la seva història escolar. 

Aquesta informació quedarà sota custodia del/la secretari/a del centre i al mateix 

temps serà accessible a aquells mestres que tinguin relació directa amb l'alumne. 

Aquest arxiu personal de l'alumne/a recollirà, segon l’ordre EDU/296/2008, de 13 de 

juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del 

procés d’avaluació en l’educació primària. 

- Expedient acadèmic : és un document que té la funció de recollir de manera 

acumulativa els resultats de l’avaluació obtinguts per l’alumne/a en cadascun del cicles 

al llarg de l’educació primària, així com qualsevol altra informació rellevant de 

l’alumne/a. 

- Historial acadèmic : s’han de recollir les dades identificatives de l’alumne/a, les àrees 

cursades en cada un dels cicles de l’escolarització i els resultats de l’avaluació obtinguts 

en cada cicle en àrea. Així com les decisions sobre el pas al cicle següent i la data 

d’adopció, la data de la proposta d’accés a l’educació secundària obligatòria i la 

informació relativa als canvis de centre, i també hi ha de figurar si l’alumne/a ha seguit 

un pla individualitzat. 

- Informe individualitzat : elaborat pel/la tutor/a en finalitzar l’etapa, un cop escoltat 

l’equip de mestres, i ha d’informar del procés seguit per l’alumne/a i del nivell 

d’adquisició dels aprenentatges i de les competències bàsiques. També s’hi ha de fer 

constar la informació necessària per a la continuïtat del procés d’aprenentatge i altres 

aspectes que es considerin rellevant per garantir una atenció personalitzada. 

- Informe personal per trasllat (només en cas de trasllat de l’alumne) 

Altres informacions: 

· Fitxa de dades bàsiques (a educació infantil) 

· Fitxa resum d'entrevistes. 

· Informes d'especialistes. 

· Informes de serveis (Psicopedagògics, mèdics...) 



 

NOFC                                                                                                                                                                     

 

116 
 

· Plans Individualitzats 

· Altres informacions i documentació que el centre estableixi o l'administració indiqui 

com a necessaris (documentació procés matriculació, opció religiosa ...). 

Romandrà sota la custòdia del/la mestre/a tutor/a de l’alumne/a i quan aquest finalitzi 

la seva estada al centre passarà a adjuntar-se per al seu arxiu definitiu amb la resta de 

documentació següent: 

· Còpia dels informes a les famílies. 

· Còpia fitxa de dades bàsiques. 

· Fitxa resum entrevistes. 

· Còpia informes d'especialistes. 

· Còpia informes de serveis (mèdics ...) 

· Historial familiar. 

· Còpia informe escrit als centres de secundària. 

· Còpia PIs. 

· Qualsevol altra informació que en el seu moment es consideri pertinent. 

Secció 2. Altra documentació. 

Sota la custòdia del centre, a disposició de les sol·licituds de l'administració educativa, 

restarà també la següent documentació: 

- Actes d'avaluació final de cicle. 

- Actes de les sessions d'avaluació. 

- Qualsevol altra documentació acadèmica que en el seu moment determini l’òrgan 

corresponent. 

Si el centre disposa d’altre tipus de documentació de caire més confidencial de 

l’alumnat (Serveis socials, CSMIJ...) aquesta s’haurà de custodiar de manera que l’accés 

només sigui possible a personal autoritzat i no es podrà difondre. 

 

Capítol 6. Del personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu del 

centre. 
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El director és responsable de l’organització, el funcionament i l’administració de 

centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal. 

Les funcions, jornada i horari del PAS i de suport socioeducatiu les regulen les 

instruccions pertinents que estableix el Departament d’Ensenyament. 

Conserge 

Al tractar-se de personal depenent dels Ajuntaments, les establertes en el seu 

reglament de funcionament, que comporten la realització de les següents tasques: 

- Cura i control de les instal·lacions ,equipaments, mobiliari i material del centre. 

- Comunicació a la direcció del centre de les anomalies que es puguin detectar 

quant al seu estat, ús i funcionament. 

- Encesa i tancament de les instal·lacions d’aigua, llum, calefacció i aparells que 

s’escaiguin, i cura dels eu correcte funcionament. 

- Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis , 

instal·lacions esportives i altres espais del centre. 

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

- Control de l’entrada i sortida de persones del centre ( alumnat, públic,..). 

- Recepció de les persones que accedeixen al centre. 

- Cura I control del material ( recepció, lliurament ,recompte, trasllat,..). 

- Trasllat de mobiliari i d’aparells que, pel volum i/o pes no requereixin la 

intervenció d’un equip especialitzat. 

- Posada en funcionament dels aparells per a la seva utilització ( fotocopiadores, 

material audiovisual,..). 

- Fotocopiar documents i materials i  fer el seguiment de les fotocòpies que 

s’efectuen en el centre, i la utilització del fax (enviament i recepció de 

documents); 

-  Realització d’enquadernacions senzilles, transparències, etc., sobre material 

propi de l’activitat del centre; 

- Col·laboració en el manteniment de l’ordre de l’alumnat en les entrades i 

sortides. 

- Distribució dels impresos encomanats. 
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- Lliurar i rebre impresos a les famílies encomanats pel director o la secretària del 

centre. 

- Primera atenció telefònica i derivació de trucades. 

- Recepció, classificació i distribució del correu. 

- Realització d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i 

funcionament propis d’aquest ( tràmits servei de correus,..). 

- Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament 

normal del centre, en absència de les persones especialistes i/o encarregades. 

- Obrir i tancar les dependències i controlar les entrades i sortides de les 

persones alienes al servei. 

- Acompanyar qualsevol visitant, si és el cas, quan demanin per algú del centre. 

- Executar encàrrecs oficials dins i fora del centre. 

- Verificar els nivells de calefacció. 

- Tancar la porta principal 5 minuts després del començament de les classes i 

obrir-la 5 minuts abans del seu acabament. 

- Realitzar petites tasques de manteniment que no requereixin d’un professional 

especialitzat. En cas contrari, la direcció del centre realitzarà el comunicat 

corresponen a l’Ajuntament. 

- Tancar el centre en finalitzar la jornada laboral. 

- Col·laborar amb els professors en tots els moviments interiors de l’alumnat, 

entrades , sortides i tots els diferents actes que es celebrin al centre. 

- Informar i orientar al públic sobre els serveis que demana del centre. 

- Realitzar el trasllat del material i efectes que foren necessaris. 

- Qualsevol altra activitat que li encomani el Director dins de les seves 

competències, per donar suport al funcionament del centre. 

Administrativa 

Les seves funcions comporten la realització de les següents tasques: 

1. Arxiu i classificació de la documentació del centre. 

2. Despatx de la correspondència ( recepció, registre, classificació, tramesa, 

compulsa, franqueig,..). 
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3. Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions. 

4. Gestió informàtica de dades ( domini de l’aplicació informàtica que 

correspongui). 

5. Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria 

administrativa del centre. 

6. Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal ( 

baixes, permisos,..). 

7. Realització de comandes de material, comprovació d’albarans,.. d’acord amb 

l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del centre. 

8. Control de documents comptables simples. 

9. Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu 

abast ( disposicions, comunicats,..). 

10.  Confeccionar, tenir cura i actualitzar expedients i la resta de documents oficials   

de l’alumnat. 

11.  Expedir les certificacions i altres documents que demani l’administració o els 

interessats. 

12.  Recolzar el Secretari/a en la realització i manteniment de l’inventari general del 

centre. 

13.  Custodiar i ordenar els llibres i arxius de l’Escola. 

14.  Confeccionar el registre d’entrades i sortides de documents del Registre del 

Centre. 

15.  Mantenir i actualitzar els arxius del personal que treballi al centre. 

16.  Redactar oficis, convocatòries, i altres comunicacions que requereixin 

d’entrada o sortida. 

17.  Gestió documental de beques i ajudes. 

18.  Mantenir actualitzada la base de dades dels alumnes. 

19.  Quantes altres tasques li encomani el Director del centre relacionades amb la 

seva activitat. 

20.  Redactar els documents i la correspondència. 

21.  Transcripció i còpia literal de documents, arxius i fitxers. 



 

NOFC                                                                                                                                                                     

 

120 
 

22.  Classificació i registre de documents. 

23.  Manipulació bàsica de màquines i equips d’oficina. 

24.  Actualitzar tota la documentació referida a professors i alumnes. 

El personal d’administració i serveis haurà de guardar el zel degut a la protecció de les 

dades de tots els membres de la comunitat educativa. 

Cada curs es fixarà i difondrà l’horari d’atenció al públic de les oficines de la secretaria 

del centre. 

Són professionals d'atenció educativa del centres, quan escaigui: 

• el personal auxiliar d'educació especial 

• el personal educador d'educació especial 

• el personal tècnic especialista en educació infantil  (TEI) 

• el personal fisioterapeuta 

• el personal integrador social 

TEI 

El personal laboral de la categoria professional tècnic especialista en educació infantil 

col·labora amb els mestres tutors del primer curs del segon cicle de l'educació infantil 

en el procés educatiu de l’alumne, principalment en el desenvolupament d’hàbits 

d’autonomia i en l’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. Correspon al 

personal tècnic especialista en educació infantil: 

- participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 

aprenentatge: organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport 

al desenvolupament de les sessions; 

- col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 

  aprenentatge d’hàbits d’autonomia de l’alumne; 

-  dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre tutor; 

-  col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants; 

-  participar en processos d’observació dels infants. 
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Els tècnics especialistes en educació infantil han de participar en les reunions de cicle i 

de nivell i en les activitats de formació que tinguin relació amb les seves funcions i 

poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del 

tutor. 

En el document de l’annex "Qüestions relatives al personal d'administració i serveis i 

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

d'Ensenyament" s'expliciten, per a cadascun dels tipus de personal i de col·lectiu que 

poden prestar serveis en centres públics, els aspectes específics referits a les funcions i 

la jornada i horari del personal. 

Capítol 7. Ús social del centre. 

Les dependències del centre poden ser utilitzades ,normalment fora de l’horari escolar 

i, excepcionalment, dins l’horari escolar, d’acord amb els requisits i el procediment que 

s’estableixen en els articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia 

dels centres educatius. 

Criteris a què s'ajusta l'ús social dels centres públics 

a) El Departament d'Ensenyament, els ajuntaments i els centres públics promouen l'ús 

social dels edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, fora de l'horari escolar, 

per part de persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a la realització 

d'activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social i que 

no suposen l'establiment d'obligacions jurídiques contractuals o de qualsevol altra 

mena. Amb aquest efecte, sempre que sigui possible s'han d'agilitar les tramitacions 

que s'estableixen en aquest capítol i establir, quan escaigui, les modificacions 

pertinents en l'accés a les instal·lacions dels centres. 

b) L'ús social dels centres públics no ha d'interferir, impedir o dificultar les activitats 

ordinàries dels centres dins l'horari escolar. Amb aquests efectes, s'entén per horari 

escolar el període temporal que comprèn l'horari lectiu, l'interlectiu del migdia, així 

com el període anterior o posterior a l'horari lectiu en què es desenvolupen activitats, 

siguin extraescolars o complementàries, aprovades pel consell escolar i previstes en la 

programació anual del centre. 

 

Requisits i procediments per a l'autorització de l'ús social dels centres públics 

a) Correspon a la direcció del centre resoldre motivadament sobre l'ús social quan, 

excepcionalment, hagi de tenir lloc dins de l'horari escolar, sense perjudici de l'acord 

previ de l'ajuntament quan tingui la propietat demanial de l'escola o centre educatiu 

de què es tracti. 
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b) Correspon als ajuntaments resoldre sobre l'ús social, fora de l'horari escolar, dels 

edificis de les escoles i altres centres educatius dels quals en tinguin la propietat 

demanial. Quan la realització de l'activitat requereix, a més, l'ús d'equipaments o 

material del centre, la titularitat del qual és de la Generalitat de Catalunya, es 

requereix la prèvia conformitat expressa de la direcció del centre. L'ajuntament, 

prèviament a la realització de l'activitat, notifica a la direcció del centre l'autorització 

concedida. L'ajuntament adopta les mesures oportunes en matèria de vigilància, 

manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, respon que els equipaments 

i materials del centre eventualment emprats per a l'exercici de l'activitat romanen en 

perfecte estat d'ús i garanteix que, si l'activitat comporta despeses per al centre, qui 

utilitzi les instal·lacions del centre compensa el centre per les despeses ocasionades. 

c) Correspon al director o directora de qualsevol centre públic la propietat demanial 

del qual és de la Generalitat, autoritzar l'ús social de les instal·lacions del centre fora 

de l'horari escolar, així com revocar-ne l'autorització quan no es respectin les 

condicions en què va ser atorgada o no se n'apreciï l'ús social. Així mateix, la direcció 

del centre pot subscriure convenis amb persones físiques o jurídiques sense ànim de 

lucre per afavorir l'ús social d'aquests centres, d'acord amb els criteris que hagi 

aprovat el consell escolar del centre. En tot cas, l'ajuntament del municipi on és el 

centre n'és l'usuari preferent. 

d) Quan escaigui, la direcció dels centres a què es refereix l'apartat anterior fixa 

l'import de la compensació econòmica derivada de l'activitat a desenvolupar, la qual 

ha de respondre a la finalitat de donar cobertura a tota la despesa generada, tant 

corrent com de reposició de material i de reparació d'instal·lacions i equipaments 

eventualment malmesos, d'acord amb els criteris aprovats pel consell escolar . No es 

poden destinar altres recursos propis del centre per fer front a les despeses derivades 

de l'ús social dels seus edificis, instal·lacions o serveis. 

e) Les persones físiques o jurídiques autoritzades per a l'ús d'edificis, instal·lacions o 

serveis dels centres educatius públics han de contractar, en tots els casos, una pòlissa 

d'assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, 

derivada de l'ús i de l'activitat i pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant 

la seva realització, per unes sumes assegurades mínimes de 150.000 euros per víctima 

individual i de 1.200.000 euros per sinistre, que el Govern pot actualitzar 

periòdicament. 

f) Contra les resolucions de les direccions dels centres es pot presentar recurs davant 

la direcció dels serveis territorials del Departament d'Educació, o de l'òrgan competent 

del Consorci d'Educació de Barcelona, la resolució dels quals posa fi a la via 

administrativa. 
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g) El Departament d'Educació ha d'establir, amb criteris d'analogia, el procediment 

d'autorització de l'ús social dels centres públics de la Generalitat en els casos de 

propietat demanial no previstos en aquest article. 

DISPOSICIONS FINALS 

Interpretació de les NOFC 

a)   Aquestes NOFC són d’obligat compliment per atots els membres que constitueixen 

la Comunitat Escolar de l’Escola Mare de Déu de la Roca i entrarà en vigor a partir de la 

seva aprovació definitiva pel Consell Escolar del Centre. 

b)  El Director 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 les 

Associacions de mares i pares d’alumnes tenen també el deure de conèixer, complir i 

les NOFC. 

c)  Es faculta el Director per a la interpretació del present reglament. 

d)  Pel que fa als deures de l’alumnat i el seu règim disciplinari, es faculta igualment la 

comissió de convivència emanada del Consell Escolar del Centre per a la interpretació 

aplicativa al cas concret. 

Modificacions de les NOFC 

a)  Aquestes normes són susceptibles de ser modificades per les causes següents: 

perquè no s’ajusti a la normativa de rang superior segons el control que efectua el 

Departament d’Ensenyament, perquè canviï la normativa de rang superior, com a 

conseqüència de la seva aplicació, per l’avaluació que en faci el Consell Escolar, perquè 

concorren noves circumstàncies a considerar o nous àmbits que s’hagin de regular. 

b)  El Consell Escolar ha d’aprovar per majoria les modificacions de les NOFC. 

c)  Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els òrgans de 

coordinació i les associacions de pares i mares a l’equip directiu per escrit. 

d) El Claustre aportarà a l’Equip Directiu criteris i propostes a les modificacions 

presentades. 

e) Posteriorment, a les possibles modificacions es presentaran a la Comissió 

Permanent del Consell Escolar per consensuar-les. Superat aquest tràmit, les 

modificacions aniran en l’ordre del dia del següent Consell escolar per la seva 

aprovació definitiva. 

f)  En el cas de no trobar el consens necessari en la Comissió Permanent, les 

modificacions es retornaran al Claustre del Centre per tornar a iniciar el procés.   
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g)  Després de la seva aprovació pel Consell Escolar,no ha 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 necessitats del Centre, i constantment 

millorable en tots aquells aspectes que es considerin convenients. 

h)  Les modificacions en l’articulat d’aquestes NOFC s’afegiran en un apartat titulat 

“Disposicions addicionals” al final del redactat del reglament. Al final de cada curs, el 

Consell Escolar podrà decidir d’incorporar les modificacions realitzades en les NOFC 

durant el curs, i que estaran incloses en l’apartat disposicions addicionals, en l’articulat 

del reglament que els correspongui. D’aquesta manera s’actualitzaran les NOFC per al 

nou curs. 

i)  En el cas que es produeixen situacions no previstes en les NOFC i que per les seves 

característiques requereixin una intervenció urgent i que no hi hagi temps de convocar 

la Comissió Permanent serà el Director qui prendrà la decisió que estimi més oportuna 

i posteriorment ho comunicarà als òrgans que siguin necessaris. 

Especificacions de les NOFC 

a)  Es poden elaborar especificacions del reglament que no suposin una modificació 

d’aquest, a càrrec dels òrgans i responsables del desenvolupament de les funcions 

atribuïdes en aquest. Es tractarà de manuals de funcions, quadres lineals de distribució 

de treball, esquematitzacions gràfiques de processos i dinàmiques, o altres d’anàlegs. 

b)  El Consell Escolar ha de conèixer i supervisar aquestes especificacions, en les quals 

podrà introduir modificacions, i que no seran vàlides ni aplicables en tant que 

contradiguin el contingut d’aquest reglament. 

Publicitat de les NOFC 

a)  Aquest reglament es difondrà a tots els membres de la Comunitat Educativa . Es 

penjarà al blog de l’Escola i es lliurarà un exemplar als diferents cicles del centre i a la 

Junta de l’AMPA. 

b)  Igualment, s’informarà i donarà a conèixer a cada nou membre del personal i a cada 

nova família que s’incorpori a aquesta Comunitat Educativa. 

c)  S’explicaran els punts més rellevants d’aquest reglament a l’alumnat, en el decurs 

de la normalitat acadèmica, segons les respectives edats. 

d)  Totes les modificacions que s’introdueixin tindran el mateix procés de difusió que 

s’ha descrit anteriorment. 

Dipòsit de les NOFC 
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a) Es dipositarà un exemplar del text d’aquest reglament a la delegació territorial 

(SS.TT.) del Departament d’Ensenyament, que ha de vetllar per la seva adequació a la 

normativa vigent. 

b)  Igualment es procedirà per les modificacions del reglament. 

c)  S’arxivarà i estarà a disposició de qualsevol membre del Consell Escolar la còpia de 

la instància amb que s’efectua la tramesa de dipòsit del reglament. 

 

 

Mont-roig del Camp, 

Entrada en vigor: 

 

Aquest Reglament entrarà en vigor a partir del dia 1 de setembre de 

 

 

El Director 

Jordi Trepat Colom 

DILIGÈNCIA per fer constar que el present reglament ha estat aprovat pel Consell 

Escolar el dia   de       2013 tal com consta en el Llibre d’Actes d’aquest òrgan col·legiat. 

 

Vist i plau 

El Director       La Secretària 

 

 

Jordi Trepat Colom      Sara Punyet Ferrer 

 

ANNEXOS  
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- Organigrama de Centre. 

- Recull normatiu vigent 

- Carta de compromís. 

- Models de documents del centre ( sol•licituds, justificants, dret imatge, 

malalties,religió...). 

    

 

    


